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Lectori salutem!
Köszöntjük a kedves olvasót, aki a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Benkő Loránd Nyelvtörténeti Hallgatói Műhelye sorozatának ötödik kötetét tartja kezében.
Örömünkre szolgál, hogy az anyanyelvünk változását és változatosságát bemutató hallgatói kutatások nyomtatva is napvilágot láthatnak. A sorozat – talán nem túlzás azt mondani immár, hogy – történetében először két konferencia anyagát tartalmazza a kötet.
Nemcsak ebben volt talán rendhagyó a kötet összeállításának folyamata, hanem a
megjelenés ideje alatt átélt mindennapi változásokban is. Mikor a tanulmányok megírása
és a kötet összeállítása megkezdődött, nem is sejtettük, hogy a munkafolyamat közben
már nem látogathatjuk a könyvtárakat, hogy szerzőink ehelyett adatbázisokra támaszkodhatnak majd, illetve rendelt könyvekre várnak, hogy egyeztetéseink kizárólag online
fórumokon zajlanak.
Különösen hálásak vagyunk a dolgozatok lektorálását vállaló oktatóknak, hogy munkánkat a távolléti oktatás sokszor megnövekedett terhei mellett is segítették. Köszönettel
tartozunk a hallgatók munkáját támogató oktatóknak, hogy évről évre töretlen lelkesedéssel buzdítják tanítványaikat a részvételre, valamint a szekcióelnöki feladatokat vállaló tanároknak is, akik nélkül konferenciáink nem jöhettek volna létre. Hálásan köszönjük
Szentgyörgyi Rudolf tanár úr munkáját, amellyel évek óta figyelemmel kíséri a konferenciákat és tanulmányköteteket.
Konferenciasorozatunk célja, hogy a hallgatókat első tudományos eredményeik megosztására ösztönözze, most sincs ez másképp: jól sikerült szemináriumi dolgozatokba,
készülő szakdolgozatokba, esetleg hosszabb kutatások állomásaiba tekinthetünk bele.
Reméljük, a kötet tovább bátorítja szerzőinket, akik ezúton adtak bepillantást az egyetemen végzett munkájukba.
A szerkesztők

SZÓKÉSZLETTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK

A bánik ige szemantikai preferenciájának
korpuszalapú vizsgálata
Bodovics Ticiána
Eötvös Loránd Tudományegyetem
ticiana.911@gmail.com
A dolgozatban a bán igetőhöz tartozó, érzelmet kifejező igék asszociatív hálózatát
vizsgálom funkcionális kognitív keretben. A dolgozatban a bánik és a bánkódik mellett a bánt igét is bemutatom, részben történeti megközelítésben. A kifejezések között
a jelentésbeli kapcsolat és fonológiai hasonlóság alapján erős asszociatív kapcsolat
feltételezhető (vö. Bybee 2010). A tanulmány fókuszában a bánik ige áll, melynek
szemantikai preferenciáját és jelentésváltozását valós nyelvi adatok segítségével vizsgálom. A nyelvi adatokat korpuszokból (MNSZ2, MTSZ, TMK, l. még Dömötör et.
al. 2017, Novák et. al. 2018, Oravecz et. al. 2014) és kérdőíves empirikus kutatásból
nyertem.
Kulcsszók: polaritás, szemantikai orientáció, szemantikai preferencia, asszociatív hálózat, érzelemige, korpusznyelvészet.

1. Bevezetés. Az érzelemkifejező igék közül a dolgozat a bánik kifejezéssel foglalkozik:
részben azért, mert a bán- tőből jelentősebb hálózat épült ki, például a bánik, a bánt és
közvetetten annak származékai is (TESz. bánik), így a hálózatos kapcsolatok jól bemutathatók; részben pedig azért, mert ebben az alapvetően negatív értékjelentéssel jellemezhető hálózatban a bánik kivételesnek látszik. Rendkívül változatosan kollokálódik
módhatározói (továbbá essivusi állapothatározói) bővítményekkel, ezek hatással vannak
a teljes igei szerkezet értékjelentésének megítélésére, és esetleg azzal is összefügghetnek, hogy a bánik értékjelentése, a szemantikai orientációja miként változik. Kutatásom
célja az volt, hogy megvizsgáljam a bánik kifejezés jelentésváltozását, értékjelentésének
alakulását. A bán- alapszó jelentései (TESz.bán1’megbánást érez’, ’ rossz néven vesz’,
’sajnál’, ’irigyel’ és ’kárt szenved’. Ezt a jelentést örökli a kauzatív igeképzős bánt származék is (TESz. bánt): ’háborgat’, ’bántalmaz’, ’megakadályoz’, ’gyötör [betegség]’
(továbbá a semleges ’hozzáér’).
2. Elméleti keret, vizsgálati módszer és mintavétel. Az asszociatív összefüggéseket
Bybee (2010) metódusával szemléltetem, az értékjelentés megállapításánál Dilts (2010)
és Dilts–Newman (2006, 2008) kutatásaiból indultam ki, a vizsgálatot hozzájuk hasonlóan
korpuszadatokra alapozva. A korpusztalálatoknál a poláris értékelést saját nyelvi intuíciómra támaszkodva végeztem el. Ehhez kontrollként szolgált egy online kérdőíves vizsgálat,
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amelyben az adatközlőket arra kértem, hogy alkossanak mondatokat a bánik igével, majd
listáztam a korpuszban használt módhatározói és essivusi állapothatározói bővítményeket.
Szintén online kérdőívvel értékeltettem a bánik leggyakoribb kollokációit: az adatközlők
ötös Likert-skálán értékelték a kifejezéseket a folyamat kellemetlensége szerint.
2.1. Asszociatív hálózatok. Bybee (2010) az asszociatív hálózatokat komplex egységeknek tartja, amelyek magukban foglalják a többdimenziósság lehetőségét: egyszerre
válhatnak transzparenssé a lexémáknak mind a fonológiai, mind a szemantikai szerkezet
elemei, illetve létrejöhet az asszociatív kapcsolat a kettő viszonyában, szimbolikus viszonyban is. A vizsgált kifejezések esetében a kapcsolat motivációja szimbolikus, hiszen
a lexémáknak azonos az abszolút tövük, a bán komponensen keresztül minden csomópont kapcsolódik. Bybee szerint a legkönnyebben a gyakran használt szerkezetek hívhatók elő, ezek sok esetben a már képzett vagy továbbképzett származékok. Ezek a szavak
lexikailag erősebbek, magasabb morfológiai stabilitással rendelkeznek, azaz rezisztensebbek a nyelvi változásra, mint a hálózat más csomópontjai.
2.2. A nyelvi polaritás. A polaritás a pozitív vagy negatív értékjelentésű kifejezések jellemzője. A poláris kifejezések összekapcsolásában alapértelmezés szerinti a kongruencia, az értékbeli egyezés (Kugler 2014), tehát azonos polaritású kifejezések kapcsolódnak össze (pozitív–pozitív, negatív–negatív), mivel ezt könnyebb feldolgozni az értékbeli inkongruenciánál. A legegyszerűbb, legtermészetesebb a pozitív–pozitív kapcsolódási
séma. Az értékjelentés séma-megvalósulás viszonyban létezik, ahogyan a kifejezések
jelentése általában, így mindig konstruálás eredménye az aktuális diskurzusban, ebből
következik, hogy az értékjelentés sem eleve adott: kontextusérzékeny és emergens.
2.3. Szemantikai orientáció és szemantikai preferencia. A sematizálódott értékjelentésnek, szemantikai orientációnak azt tekinthetjük, amit a magyar anyanyelvűek a
legbegyakorlottabban, leggyorsabban rendelnének az izolált kifejezésekhez (Kugler
2014, 2018). Dilts és Newman (2006, 2008) szemantikai orientációnak nevezi az adott
kifejezés értékjelentését (bánik). Ettől megkülönböztetik a szemantikai preferenciát, azt,
hogy a kifejezés milyen polaritású más szavakkal kollokálódik. Egy ilyen vizsgálatot
végeztem el én is a bánik-kal alkotott szerkezetek esetében. Erre a célra kollokációvizsgálatot végeztem, a logDice értékek összevetését alkalmaztam az MNSZ2 és MTSZ
korpuszokban, figyelembe véve az eloszlást a pozitív és negatív értékjelentésű bánik-kal
kapcsolódó szavak között. Azt feltételeztem, hogy ha egy szó erősebben asszociálódik a
pozitív paradigma tagjaival, mint a negatív tagjaival (tehát jellemzően a pozitív értékjelentésű találatok rendelkeznek magas logDice értékkel), azaz a szó preferenciája inkább
pozitív, annak hatással kell lennie az orientációjára is.
Dilts és Newman (2006, 2008) azt vizsgálták, mennyiben határozza meg a szavak szemantikai orientációja a szemantikai preferenciájukat. A szemantikai preferencia többségében megegyezik az orientáció értékével. Megfigyelték azonban, hogy a
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negatív szemantikai orientációjú (sematikus kontextus esetén negatív értékjelentésű)
főnevek egyaránt előfordulnak negatív nyomatékosító (reinforcing) melléknevekkel, és
pozitív minősítő (qualifying) melléknevekkel. Az utóbbi az értékbeli kongruenciának
ellentmond, de a jelenség nem gyakori, és a pozitív jelző általában nem alakítja a teljes
szerkezetet pozitívvá. Fordított esetben nagyobb arányban fordul elő az, hogy a pozitív
főnév negatív melléknévvel összekapcsolódva negatív értékjelentésű nominálist eredményez (Dilts és Newman 2006, 2008; Dilts 2010). A pozitív vagy negatív szemantikai
orientáció (kialakulásában: a pozitivizáció és a negativizáció) a diakronikus változás
tekintetében objektíven nem mérhető. Egy lexémának az orientációval ellentétes értékű
szemantikai preferenciája azonban elmozdítja a szemantikai orientációt a diakronikus
változás során. Célom feltárni azt, hogyan alakult a bánik kifejezés polaritása.
3. A bán tövű érzelemigék összefüggéseinek rendszerezése, történeti és szótári ös�szefüggések. A bán és a bánt eltérő perspektívából konstruálja meg az érzelmi hatást:
a bánt az okozó, a bán az átélő szempontjából. A bánt lexikalizálódott, egység státuszú,
a mai nyelvérzék számára a kauzatív képző (D. Bartha 1992: 85) csak az asszociatív
viszonyok felismerése révén azonosítható (vö. ront, félt stb., l. ezt a 4. ábrán szemléltetve is). A bánt származékai (bántódik, bántalmaz),,megöröklik” a negatív értékjelentést.
A negatív értékjelentés szemléltetésére szolgálnak az 1. és 2. táblázatban közölt szótári
jelentésadások (EWUng.: bán1; EWUng.: bánt).
1. táblázat
A bán1 jelentései németül és magyarul (EWUng.)
A bán1 jelentései németül és magyarul
1. ’bereuen’ (’megbánást érez’) 1372
2. ’übelnehmen’ (’rossz néven vesz’) 1491
3. ’bedauern’ (’sajnál’) 1495
4. ’beneiden’ (’irigyel’) 1529
5. ’Schaden erleiden’ (’kárt szenved’) 1580
6. ’trauern’ (’gyászol’) 1589

Értékjelentés
negatív
negatív
negatív
negatív
negatív
negatív

2. táblázat
A bánt jelentései németül és magyarul (EWUng.)
A bánt jelentései németül és magyarul
1. ’beheiligen’ (’háborgat’) 1372
2. ’mißhändeln’ (’bántalmaz’) 1372
3. ’hindern’ (’megakadályoz’) 1416
4. ’plagen ˂Krankheit˃’ (’gyötör ˂betegség˃’) 1533
5. ’beleidigen’ (’megbánt’) 1573
6. ’anrühren’ (’hozzáér’) 1800

Értékjelentés
negatív
negatív
negatív
negatív
negatív
semleges
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3.1. Az asszociatív hálózatok. A TESz. (bán1) és az EWUng. (bán1) alapján a bán- igetövet tekintem abszolút tőnek.
1. ábra
A bán- abszolút tő és különváló származékai

A bánt a -t kauzatív képzővel lexikalizálódik először (TESz. bánt). Ebben az irányban, a bán → bánt bántódik iránnyal értelmezhető hálózatrészen a negatív jelentések
megmaradnak, míg a szóhasadással keletkező bánik elveszíti értékjelentését. A bánik
az ómagyar korban lexikalizálódott (TESz. bánik), amikor az ikesítő hullám végigment a cselekvő tranzitív igéken, és létrehozta intranzitív párjaikat (vö. E. Abaffy
1992: 220).
2. ábra
A bán-ból képzett bánkódik hálózatrésze

A bánkódik a bán-ból mediális igeképzővel képzett forma (TESz. bánkódik). A bántból is képeztek mediális alakot, így jött létre a bántódik, amellyel a fonológiai póluson
szinte egyezést mutat (a megkülönböztető mássalhangzók a képzésmódjukban is hasonlóak). Ez az asszociatív viszony is a kapcsolatot erősíti a külön ábrákon bemutatott hálózatrészek között.
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3. ábra
A bánt és annak deverbális verbumképzős származékai

A bánt-ból továbbképzett formák a mediális bántódik és a nyelvújítás során megjelenő cselekvő bántalmaz.
4. ábra
A bán- és a bánt

4. Korpuszalapú szemantikai vizsgálat. A TMK találatait elsősorban a jelentésváltozás vizsgálatához vettem figyelembe, az alacsony gyakoriság miatt más adatok nem
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vethetők össze a többi szövegkorpusszal. Az MNSZ2-ben a bánik konkordanciájában
melléknévi kollokációjelölteket vizsgáltam. A találatokat 1- nodus -1 ablakban szűrtem
melléknévi lemmákra. Az MTSZ-ben ugyanezekkel a beállításokkal csak szóra (’word’)
lehet keresni, lemmára nem, de ez a módhatározói funkciójú kifejezések esetében (pl.
kegyetlenül) nem eredményez különbséget. Az essivusi állapothatározókat mindkét korpusz esetében a találatok szűrésével kerestem: a nodustól jobbra és balra egy tokennyi
távolságra listáztam a formalisi esetben álló főneveket.
4.1. A bánik essivusi állapothatározói kidolgozással (MNSZ2 és MTSZ). A vizsgálat
egy korábbi fázisában úgy tűnt, az essivusi állapothatározói bővítmények polaritásuk
szerint jellemzően negatívak (és kisebb mértékben semlegesek). Az összevetés nehézségét fokozza, hogy az MTSZ kevés találattal rendelkezik, így csak óvatos megállapítások
tehetők. A -ként határozóragon kívül képezhető essivusi állapothatározó a határozóvá
tevő mint-tel is, ahogyan a módhatározó is lehet analitikusan képzett a módon-nal. Jól
összevethető adatokhoz a szintetikus alakok figyelembevételével lehet jutni.
3. táblázat
Gyakoriságok az MNSZ2-ben
Essivusi állapothatározó
ellenségként bánik
rabszolgaként bánik

Gyakoriság (db)
42
16

4. táblázat
LogDice értékek az MNSZ2-ben
Essivusi állapothatározó
rabszolgaként bánik
csordaként bánik
ellenségként bánik

logDice
5.757
5.506
4.577

5. táblázat
LogDice értékek és gyakoriságok az MTSZ-ben
Essivusi állapothatározó
rabszolgálóként bánik
mássalhangzóként bánik
barátként bánik

logDice
12.678
12.415
10.608

Gyakoriság (db)
1
1
1

A 3. táblázat mutatja az MNSZ2-ben kiemelkedő gyakorisággal előforduló essivusi állapothatározókat. Az ellenségként bánik és a rabszolgaként bánik szókapcsolatok fordulnak
elő a leggyakrabban a korpuszban. Ezeknek értékjelentése negatív. A kollokációs erősség (logDice érték) a rabszolgaként bánik, a csordaként bánik és az ellenségként bánik
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esetében a legmagasabb. Az MTSZ-ben csak 1-1 példány volt adatolható a legerősebben
kollokálódó kifejezésekből, ezek a rabszolgálóként bánik, a mássalhangzóként bánik és
a barátként bánik. A rabszolgálóként bánik negatív, a mássalhangzóként bánik semleges
(ez nem humán létezőre irányul), a barátként bánik pedig pozitív értékjelentésű.
Az MTSZ adatai alapján nem juthatunk egyértelmű következtetésekhez a változási
tendenciákra vonatkozóan. Az megállapítható, hogy a jellemző essivusi állapothatározói
bővítmény az MNSZ2-ben egyértelműen negatív értékjelentésű, az MTSZ-ben a kép
vegyes. Nyilvánvaló azonban, hogy a preferenciára nem lehet ebből az egy bővítménytípusból egyértelműen következtetni.
4.2. A bánik módhatározói kidolgozással (MNSZ2). A módhatározók gyakorisága nagyobb, mint az essivusi állapothatározói bővítményé. A 6. táblázat a húsz leggyakoribb
a bánik igével szomszédos és a húsz vele legerősebben kollokálódó melléknevet mutatja
be. A félkövér szedés a pozitív értékjelentést jelzi.
6. táblázat
Módhatározók gyakoriság és logDice érték alapján rangsorolva az MNSZ2-ből
Módhatározó
jól
mostohán
rosszul
ügyesen
óvatosan
takarékosan
csínján
durván
szűkmarkúan
keményen
kegyetlenül
tiszteletlenül
kíméletesen
remekül
nagyvonalúan
pazarlóan
mesterien
megfelelően
cudarul
bőkezűen

Gyakoriság (db)
221
101
83
50
45
38
37
36
33
30
30
29
27
24
24
19
16
15
15
15

Módhatározó
mostohán
szűkmarkúan
kesztyűs [kézzel]
takarékosan
csínján
tiszteletlenül
kíméletesen
pazarlóan
nagyvonalúan
bőkezűen
kegyetlenül
cudarul
ügyesen
mesterien
lekezelően
durván
méltatlanul
óvatosan
fukarul
méltányosan

logDice
9.750
8.593
8.261
8.241
8.234
8.012
7.828
7.365
7.300
7.289
7.117
7.116
6.939
6.609
6.499
6.386
6.169
6.073
6.048
6.041

A bánik egyaránt kollokálódik pozitív és negatív értékjelentésű módhatározókkal.
A bánik igével legerősebben kollokálódó melléknév a mostohán, utána következik a
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szűkmarkúan, ezek egyértelműen negatívak. A 20 legjobb kollokációjelölt fele-fele
arányban negatív, illetve pozitív értékjelentésű. Az értékjelentés megállapítása sokkal
finomabb volna, ha egy skálán elhelyezve ábrázolnánk a két pólushoz tartozó kifejezéseket. A 6. táblázat negatív értékjelentésű példái ugyanis erősebben negatívak, mint
amennyire a pozitív szerkezetek pozitívak. Ugyanakkor árnyalja a képet az, hogy a gyakorisági lista alapján az első helyen álló jól több mint kétszer olyan gyakori, mint a
leggyakoribb negatív módhatározó (mostohán), továbbá 11: 9 a pozitív: negatív arány.
A módhatározói bővítmények alapján a bánik kifejezés preferenciája nem állapítható
meg egyértelműen. Különböző mérőszámok alapján mindkét érték jelentős arányban
megjelenhet a bánásmód specifikálójaként.
4.3. A bánik módhatározói kidolgozással (MTSZ). A MTSZ-ben nagyon kevés módhatározó-példány adatolható. A jól és a rosszul, a legáltalánosabb poláris antonimák egyaránt
gyakran előfordulnak a bánik bővítményeként. Ez azt jelzi, hogy mindkét szélső bánásmód
kidolgozható a bánás folyamatjelentésből. Ugyanakkor a rosszul erősebben kollokálódik az
igével, és a negatív értékjelentésű módhatározók több típust képviselnek, mint a pozitívak.
A bánik preferenciája az MTSZ szövegeiben, a módhatározói viszonyban kevésbé kiegyenlített, mint az MNSZ2 adatai alapján, a preferencia inkább a negatív irányba mutat eltolódást.
7. táblázat
A leggyakoribb és legmagasabb logDice értékű módhatározók az MTSZ-ben
Módhatározó
jól
rosszul

Gyakoriság (db)
4
3

logDice
2.973
5.708

8. táblázat
Egyéb, gyakorinak számító módhatározók az MTSZ-ben
Módhatározó
tiszteletlenül
mostohán
megfelelően
lágyabban
könnyen
kegyetlenül
embertelenül
durván

Gyakoriság (db)
2
2
2
2
2
2
2
2

4.4. A bánik módhatározói kidolgozással a középmagyar korban (TMK). A TMK adatai
a középmagyar korból származnak. A pozitív és a negatív értékjelentésű módhatározó-típusok aránya 2: 3, de a leggyakoribb (igaz, csak két előfordulással) pozitív értékjelentésű.
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9. táblázat
Módhatározói bővítmények a TMK-ban gyakoriságukkal
Módhatározó
szépen
súlyoson
vastagon
rútúl (sic!)
jól

Gyakoriság (db)
2
1
1
1
1

Itt megjelenik egy ’rendszeresen, gyakran valamilyen eljárást alkalmazva bánik, tevékenykedik valakivel vagy valamivel’ jelentésű konstrukció (Nszt.), amelyben az igének nincs mód- és állapothatározói bővítménye (lásd [1], [2]). A TESz. (TESz. bánik)
alapján a bánik 1470-től adatolható ’gondot visel’ illetve ’törődik vele’, 1529-től ’valamilyen bánásmódban részesít’ jelentésben. Az EWUng. (EWUng. bánik) 1570-től ’gyógyít’ (’heilen’) jelentésben is jegyzi.
(1) Én mentem hozzá, bánta vele, és öltöztettem fejl. (sic!)
(1572, boszorkányper)
(2) Maga én bánám velle gyermekágyában is, de fogadom, más asszony volt ott, és
azzal keneti magát.
(1584, boszorkányper)
Az (1) esetében a ’gondot visel’ jelentés, a (2) példában specifikusabban a ’gyógyít’
jelentést ismerhetjük fel. A bánik módhatározó vagy állapothatározó nélküli használatára
a középmagyar kor után nem találtam adatot, továbbá ezekben a jelentésekben a mai
magyar nyelvben nem használatos. A ’valamilyen bánásmódban részesít’ és az ’eszközt
kezel’ (TESz. bánik) jelentések élők, ezekből következik, hogy ma már szükséges megnevezni a bánásmód és az eszközkezelés mikéntjét és hogyanját is, így az ezekre szolgáló két vonzat (az essivusi állapothatározó és módhatározó) már nem fakultatív.
5. A szemantikai preferencia kérdőíves vizsgálata. A korpuszvizsgálat után szükségesnek láttam egy empirikus kutatás elvégzését is, amelyben online kérdőívet alkalmaztam.
Az adatközlők mintegy kontrollcsoportként szolgáltak a saját kategorizációim ellenőrzéséhez. A kérdőív előhívásos része ahhoz gyűjtött adatokat, hogy a mai nyelvhasználók
pozitív vagy negatív bővítményeket rendelnek-e gyakrabban a bánik igéhez.
5.1. A kérdőívről. A Google Forms eszköz segítségével készítettem el a 2 kérdést, 5 mondatalkotási feladatot (első rész) és a Likert-skálás feladatot (második rész) tartalmazó
kérdőívet. Nem volt cél a válaszok összevetése szociológiai változókkal. Az első feladat
típusban a,,Hogyan bánt Önnel?” és a,,Miként bánt Önnel?” kérdésekre kellett szabadon, asszociatívan válaszolni. A második feladattípusban mondatalkotás volt a feladat a
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bánik-kal, itt öt különböző módon volt hangsúlyozva a bővítmény, vagy annak hiánya
(bánik [önmagában] típus, valamivel bánik [élettelen szereplős] típus, valakivel bánik
[élő szereplős típus], valahogyan bánik típus, valamiként bánik típus). A Likert-skálás
második részben bizonyos, az MNSZ2-ben a bánik mellett nagy gyakorisággal előforduló módhatározókat és essivusi állapothatározókat kellett ötös skálán értékelni, melyen
az 1 kifejezetten kellemetlen, az 5 pedig kifejezetten kellemes eseménynek felelt meg.
5.2 Gyakran előhívott bővítmények a kérdőívben. A táblázatok azt mutatják be, hogy
a mondatalkotásos feladatban milyen bővítmények mekkora gyakorisággal fordultak
elő. Az essivusi állapothatározók esetében az értékjelentést nem jelöltem tipográfiai eszközzel. Essivusi állapothatározóra összesen 75 különböző példa született, míg a módhatározóra 41 különböző megoldás érkezett be. A módhatározók alacsonyabb típusgyakorisága a begyakorlott határozók nagy példánygyakoriságával van összefüggésben.
10. táblázat
A leggyakoribb essivusi állapothatározók a kérdőívben
Essivusi állapothatározó
emberként bánik
barátként bánik
gyerekként bánik
felnőttként bánik
anyaként bánik
rabszolgaként bánik

Előfordulás a kérdőívben (db)
10
9
8
5
4
4

A leggyakoribb essivusi állapothatározók között a rabszolgaként tűnik fel ismét,
amely az MNSZ2 adatai szerint a legerősebben kollokálódó kifejezés. Ugyanakkor ez az
egyetlen egyértelműen negatív essivusi állapothatározó. A főnévi tövek esetében a polaritás megítélése általában kevésbé egyértelmű, mint a (relatív) melléknevek esetében.
11. táblázat
A leggyakoribb módhatározók a kérdőívben
Módhatározó
jól bánik
rosszul bánik
kedvesen bánik
ügyesen bánik
kegyetlenül bánik
megfelelően bánik
csúnyán bánik
durván bánik

Előfordulás a kérdőívben (db)
181
57
19
13
10
7
6
5
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5
4
4

szépen bánik
szeretettel bánik
kiválóan bánik

A leggyakrabban előhívott módhatározókat érdemes csoportokra bontani:
a) sematikus, kiemelkedően gyakori módhatározók: jól (181 db); rosszul (57 db),
b) közepesen gyakori módhatározók: kedvesen (19 db); ügyesen (13 db); kegyetlenül
(10 db),
c) kevésbé gyakori módhatározók: megfelelően (7 db); csúnyán (6 db); durván (5 db);
szépen (5 db); szeretettel (4 db); kiválóan (4 db); ügyesen (4 db).
Az eredmények alapján az előhívott módhatározók a pozitív preferencia felé eltolódást jeleznek.
5.3. Az értékjelentés vizsgálata ötfokú Likert-skálán. A százalékos többség alapján
állapítottam meg az értékjelentést, tisztán semlegesnek egyedül a takarékosan tekinthető, melynél nagyon kismértékű a pozitív eltolódás. Azt vettem figyelembe, mely érzetet
(kellemes-kellemetlen) jelölték többen, és azt tekintettem meghatározónak. A táblázaton
is ezeket a meghatározó százalékokat jelölöm.
12. táblázat
Százalékos megoszlások a Likert-skálán

emberként bánik
rosszul bánik
mostohán bánik
ellenségként bánik
kegyetlenül bánik
takarékosan bánik
megfelelően bánik
jól bánik
rabszolgaként bánik
kíméletesen bánik

Érték az 1−5 Likert-skálán
2
3
4
5
…

…

60%
11%
23%
48%
21%
17%
58%
15%
14%
60%
13%
64%
14%
39%
14%
18%
21%
46%
20%
31%
60%
32%
66%
12%
35%
26%
23%

emberségesen bánik
óvatosan bánik

37%

Szókapcsolat

kedvesen bánik
állatokként bánik
szeretettel bánik
durván bánik

1


62%

21%

54%

20%

35%
32%

54%
18%

29%

57%

14%

71%

A szerkezet egészének értékjelentése
pozitív
negatív
negatív
negatív
negatív
semleges
pozitív
pozitív
negatív
(inkább pozitív)
semleges
pozitív
(inkább pozitív)
semleges
pozitív
negatív
pozitív
negatív
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Az MNSZ2-ben is adatolt kiegyenlítettséget mutatja, hogy hat egyértelműen pozitív
és hét egyértelműen negatív tétel van, és egy-egy valamely csoport felé hajló semleges,
tehát az értékjelentésben majdnem egyenlő a pólusok közötti eloszlás. A teljes szerkezet
értékjelentését a bővítmény értékjelentése határozza meg, ebből pedig az következik,
hogy a bánik igét a polaritás szempontjából a meghatározatlanság jellemzi a legjobban:
nem rendelkezik sem pozitív, sem negatív orientációval, preferenciája pedig mai nyelvhasználatban kiegyenlített.
5.4. Összefüggések a bán- tövű igék között a kérdőív alapján. A kérdőív a bánik igével foglalkozott, ennek ellenére a mondatalkotásos feladatban az adatközlők az asszociatív hálózat más kifejezéseit is aktiválták. A következők jelentek meg a mondatokban
a bánik helyett: elbánik (valakivel), bán (valamit), bánt. Mindez megerősíti, hogy az
asszociatív kapcsolat nemcsak etimológia, hanem a nyelvre vonatkozó gyakorlati tudás
alapján is fennáll a bán- tövű kifejezések hálózatának bizonyos csomópontjai között.
A kapcsolatot az is erősíti, hogy a bánt ige alapalakja és a bánik ige múlt idejű egyes
szám harmadik személyű alakja (bánt) homonim.
6. Összegzés. Komplex módszertannal közelítettem meg a bánik ige szemantikai preferenciáját. A bánik ige, kutatásom minden pontja szerint semleges orientációjú, illetve a
polaritás szempontjából szemantikai meghatározatlanság érvényes rá, ennélfogva szerkezetének értékjelentését a hozzá kapcsolódó kifejezések polaritása határozza meg.
A dolgozat a módhatározói és az essivusi állapothatározói bővítményeket vizsgálta
(diakrón szempontból is) korpuszadatok alapján. A dolgozat egyik állítása az volt, hogy a
bán- tövű igék a mai magyar nyelvben is összekapcsolódnak, asszociatív hálózatot alkotnak. Ezt megerősítették a kérdőíves vizsgálatban tapasztalt téves előhívások, amikor a bánik
helyett a bán, a bánt vagy az elbán jelent meg, hiszen ezt az asszociatív kapcsolat motiválta.
A bánik az ómagyar korban, valószínűsíthetően a bán intranzitív párjaként jött létre.
A bán-tól különfejlődik jelentésben, a középmagyar korban már létrejön a mai is használatos jelentése: ’valamilyen bánásmódban részesít’ (TESz. bánik). A jelentéselkülönülés
része lehetett az értékjelentésbeli elkülönbözés is, a korai korpuszadatok (TMK) nem
jeleznek domináns negatív kapcsolódási mintázatot. A bán és a bánt, valamint a bánt
származékainak viszonya nagyobb szemantikai közelséget feltételez, hiszen a negatív
szemantikai orientáció ezekben az esetekben öröklődött.

Források
MNSZ2 = Magyar Nemzeti Szövegtár. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. http://
clara.nytud.hu/mnsz2-dev/index.html
MTSZ = Magyar történeti szövegtár. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. http://
clara.nytud.hu/mtsz/run.cgi/first_form
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TMK = Történeti Magánéleti Korpusz. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest. http://
tmk.nytud.hu
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Mellékletek
kérdőív: 1. rész 1. feladat
Kérem írjon a következő kérdésekre válaszoló mondatokat a,,bánik” szó használatával!
Ha valaki ezeket a kérdéseket tenné fel Önnek egy elképzelt szituációban, hogyan válaszolna rájuk?
Hogyan bánt Önnel? (válasz helye)
Miként bánt Önnel? (válasz helye)
kérdőív: 1. rész 2. feladat
A következőkben arra kérem, hogy alkosson mondatokat az alábbi szempontok alapján.
A mondat akármilyen lehet.
a) Itt arra kérem, hogy olyan mondatot írjon, ahol a,,bánik” önmagában jelenik meg.
„bánik” (válasz helye)
b) Olyan mondatot írjon, amelyben a,,valamivel” szót egy élettelen szereplő (dolog)
váltja fel.
,,bánik valamivel” (válasz helye)
c) Olyan mondatot írjon, amelyben a,,valakivel” szót egy élő szereplő váltja fel.
,,bánik valakivel” (válasz helye)
d) Olyan mondatot írjon, amelyben a,,valahogyan” szót egy,,Hogyan?” kérdésre válaszoló szó váltja fel.
,,valahogyan bánik” (válasz helye)
e) Olyan mondatot írjon, amelyben a,,valamiként” szót egy,,Miként?” kérdésre válaszoló szó váltja fel (ennek legegyszerűbb módja, ha keres egy -ként ragos szót).
,,valamiként bánik” (válasz helye)
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kérdőív: 2. rész (Likert-skála)
A következőkben arra kérem, hogy az alábbi szókapcsolatoknál jelölje, mennyire érzi
kellemetlennek őket.
kellemetlen = nem szívesen részesülne hasonló bánásmódban
a),,emberként bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes

f) „takarékosan bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes

b),,rosszul bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes

g) „megfelelően bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes

c) „mostohán bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes

h) „jól bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes

d) „ellenségként bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes

i) „rabszolgaként bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes

e) „kegyetlenül bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes

j) „kíméletesen bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes
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k) „emberségesen bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes
l) „óvatosan bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes
m) „kedvesen bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes
n) „állatokként bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
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3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes
o) „kedvesen bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes
p) „szeretettel bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes
q) „durván bánik”
1 – kifejezetten kellemetlen
2 – kellemetlen
3 – semleges
4 – kellemes
5 – kifejezetten kellemes
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A magyar kémiai szaknyelv kezdetei Báróczi Sándor munkájában
Dobóczi Anna
Eötvös Loránd Tudományegyetem
doboczi.anna@gmail.com
Dolgozatomban Báróczi Sándor „Mostani Adeptus” regényfordításának előszavát
(1810) vizsgálom a kémiai szaknyelvtörténet szempontjából. Az Előszó érdekessége,
hogy jelenleg ez az egyetlen Magyarországon keletkezett, magyar író által írt magyar
nyelvű irat, amely az alkímiáról szól, a műben Báróczi az alkímia védelmében emeli
fel hangját. Az eredetileg francia nyelvű munkában használt alkimista kifejezéseket
Báróczi átültette magyar nyelvre (vagy maga alkotott, vagy mások korábbi feljegyzéseit, fordításait vette alapul), ezáltal maga is nyelvújítóvá vált. E kifejezéseket szeretném elhelyezni a nyelvújítás és a kémiai szaknyelv kontextusában, ezáltal kiemelve
Báróczi jelentőségét a magyar nyelvújításban. Báróczi Kazinczy Ferencre is hatással
volt, aki levelezéseiben és a Bárócziról írt munkájában emlékezett meg a nyelvújító
alkimistáról.
Kulcsszók: Báróczi Sándor, alkímia, kémiai szaknyelv.

1. Bevezetés. Dolgozatomban Báróczi Sándor „Mostani Adeptus” regényfordításának hetven oldalas előszavát mutatom be. Ez az egyetlen olyan alkímiával foglalkozó magyar nyelvű szövegemlékünk, mely magyar ember által, magyar földön íródott
az alkímia védelmében. A mű szervesen kapcsolódik a kémiai szaknyelvtörténethez és
magához a nyelvújításhoz is. Dolgozatomban röviden bemutatom Báróczi Sándor életét, kitérek nyelvújítói tevékenységére, annak hatására a kialakulandó szaknyelvre, az
alkímiához való viszonyáról, majd a kémiai szaknyelvtörténetről, végezetül pedig az
Előszóról, és annak fontosságáról a szaknyelvre és az alkímiára nézve néhány példa
bemutatása alapján.
2. Báróczi Sándor élete és munkássága. A magyar irodalom egyik rokonszenves alakja
Báróczi Sándor magyar királyi testőrezredes. Irodalmi működéséről elmondható, hogy
főleg francia nyelvű szövegeket fordított, fordításaival új stílust teremtett, olyat, amely
eddig ismeretlen volt a magyar nyelv számára, ezáltal nagyban hozzájárult a fordítástudomány fejlődéséhez. Szövegeit választékosan és élvezetesen fogalmazta, érthető tehát
Kazinczy sajnálkozása: „milyen kárára volna litteratúránknak, hogy az a nagy ember a
Alchymia által lopatta el minden óráját a hazai nyelv csinosításától.” Báróczi alkimista
volt, aki azt irodalmilag és gyakorlatilag egyformán művelte (Szathmáry 1928: 134).
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Báróczi Sándor Ispánlakán született, Alsó-Fehér vármegyében. Születésének pontos éve és napja nem tisztázott, a legnagyobb valószínűség szerint 1735. április 11-én
született. Édesatyja birtokos volt Ispánlakán és Alsó-Fehér vármegyének adószedője,
anyja telegdi Patay Éva. Báróczi a híres nagyenyedi református kollégiumban végezte
tanulmányait, majd az iskolából kikerülve hivatalnok lett. Nagyszebenben a gubernális kancelláriánál gyakornoki állást kapott, ez időben történt a testőrség megalapítása,
illetve felújítása, a nemes ifjak Bécsbe mentek testőrnek, így ő is jelentkezett, ám a
felvétele nagyon nehezen ment. Bécsben azonban a nemes ifjak eléggé költekező életmódot folytattak, s ez alól az ifjú testőríró sem volt kivétel. Sok pénzt kért szüleitől,
akik sokáig támogatták is, de egy idő után már nem küldtek neki többet. Báróczi ezen
felháborodott, lemondott teljes örökségéről és soha nem tért vissza Erdélybe (Szathmáry 1928: 134–135).
Németországban ez időben nagy fejlődésnek indult az irodalom, s ennek hatására
a Bécsben szolgáló ifjú testőrök is elkezdtek foglalkozni vele. Egymás után lépnek fel
Barcsay, Bessenyei, Báróczi és a többiek. A magyar irodalomnak nagyszerű megújulása következik. 1774-ben megjelenik a „Kassandra” fordítása, egy évre rá „Az erkölcsi
levelek” című mű fordításával lép a nyilvánosság elé. Eközben a testőrségnél is előrelép. 1790 körül főstrázsamesterré (őrnagy) lép elő, majd 1806-ban már ezredesként
vonul nyugdíjba. Három évre rá 1809. december 24-én meghal Bécsben (Szathmáry
1928: 135).
Báróczit már nagyon korán foglalkoztatni kezdte az alkímia. Hogy kitől és mi módon
nyert betekintést az alkímia világába, sajnos nem állapítható meg bizonyosan. Kazinczy
két lehetőséget vetett fel. Az egyik szerint Székely László testőralezredes, a másik szerint egy orvos vezette be az alkímia világába (Szathmáry 1928: 133–156). Eckhardt
Sándor szerint, aki maga is Kazinczyt idézi, egy orvos taníthatta Báróczit az alkímia
alapjaira, még amikor a fiatal testőrt kezelte (1922). Ebben az időben szüntették meg a
szülei az anyagi támogatást, így Báróczinak mondhatni kapóra jött, hogy az aranycsinálás titkaiba nyerhet betekintést. Az irodalom iránti lelkesedése abbamaradt, még Ka
zinczy Ferenc kérésére sem tért vissza, s kizárólag az alkímiának szentelte az idejét, saját
bevallása szerint ez 30 éven át tartott. Kísérletezései alatt hivatala jövedelméből élt. Nem
tudjuk pontosan, hogy kísérletezései során meddig jutott el, azonban Kazinczy állítása
szerint Báróczi képes volt ólomból sárga rezet előállítani (Eckhardt 1922). Latin és
francia nyelvű alkimista munkákat olvasott, ő maga is írt ezeken a nyelveken, halála után
a kollégiumnak ajándékozta iratait, ezen munkái és kéziratai megsemmisültek 1849-ben,
mikor az oláhok felgyújtották a nagyenyedi kollégiumot.
Báróczinak egyetlen alkimista munkája maradt fenn, „A’ Mostani Adeptus vagyis
a’ szabad kőmivesek’ valóságos titka” című írás előszava, amelyet 1810-ben adtak ki
Bécsben. A munka De la Croix francia adeptus aranycsinálásával és ezzel kapcsolatos
szerencsétlenségeivel foglalkozik. Báróczi ezt a munkát fordította le és írt hozzá 70 oldalas előszót. Az előszó nagy gonddal és tudással összeállított védőirat. A munkában
a kételkedők kérdéseit állítja fel s ezekre szabatosan és pontosan válaszol, sokszor az
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érvek egész tömegével. A válaszok ügyesek, meggyőzőek, mutatják nagy felkészültségét. Báróczi maga nem követte az alkimisták hagyományos felfogását: a bölcsek kövének létezését és előállítását nem tagadta, de hogy a kő aranyat tudna csinálni, azt
már igen. Ő maga az úgynevezett rózsakeresztesekhez tartozott (Szathmáry 1928:
133 –156).
3. A kémiai szaknyelvtörténet. A magyar nyelv történetében a 18. század végétől a
20. század végéig a fő cél az egységesülés volt: a nyelvjárási tagoltság csökkent, kialakult egy igényesebb írott változat, az úgynevezett irodalmi nyelv (Kemény 2002: 201).
A 19. században a nyelvújítási mozgalom hatására sorban magyarosodtak a különféle
szaknyelvek, s ez alól a kémiai szaknyelv sem képezett kivételt.
A kémia hosszú folyamat eredményeként, hosszú idő alatt különült el az alkímiától,
s vált önálló tudománnyá. A kiválás Paracelsus nyomán a jatrokémián –amely az alkímia
egy 16. században kialakult változata, amely a kémia gyógyászati alkalmazását, megfelelő gyógyszerek előállítását tűzte ki célul (Bárány főszerk. 1999: 737) – keresztül vezetett, később az orvostudomány segédtudományává lett. A másik tudományterület, ami
lendületet adott a kémia fejlődéséhez, a kohászat volt. Az alkímiát és a kémiát sokáig
értelmezték egyként, a két tudományterület különállóságának tisztázására még a 19. század elején is szükség volt. A kémiai szaknyelv kialakítása nem ment zökkenőmentesen.
Az egyik legnagyobb gondot az okozta, hogy ellentétben a többi szaknyelvvel, itt nem
lehetett a népnyelvi szókészletre támaszkodni, így a szaknyelvújítók kénytelenek voltak
saját maguk alkotni új kifejezéseket. A magyar kémiai terminológia születése Schuster János nevéhez köthető, aki egyedül alkotta meg elnevezéseit komplex terminológiai
rendszerbe rendezve. Fénykora 1842-től 1849-ig tartott, ebben az időben kristályosodott
ki teljesen Bugát Pál, Irinyi János és Nendtvich Károly munkásságainak nyomán. Az
1848/49-es forradalom leverése után a különféle tudományterületek szaknyelveinek magyar nyelvre történő adaptálása megtorpant, az újonnan létrehozott, magyar szakszavak
használta az idegennyelvi szaknyelv térhódítása miatt megtorpant, majd ki is veszett a
magyar nyelvből (Szentgyörgyi 2014: 291–297).
4. Báróczi művének magyar terminológiájából. A jelen részben öt szakkifejezést vizsgálok: tingál, tinctura, választóvíz, alom és kápolna. Ezen kifejezéseken keresztül is
gyönyörűen kirajzolódik Báróczi fordítói, és akkor még számára is ismeretlen nyelvújítói találékonysága.
4.1. Tingál. Az Előszóban ezt olvashatjuk a szóról: „a mesterség szava szerint azt tészi,
mikor az arannyá változtató port az elolvadott métallumba vetik, hogy arannyá vállyék”
(Báróczi 1810: 10).
Ez a kifejezés a egyedülálló a kiválasztott kifejezések között, s talán ez tükrözi a
leginkább Báróczi szaknyelvújítását. A tingál jelentése ’befest’, amely latin tingere kifejezésből ered, s amelyet közvetlenül vettünk át a latin nyelvből. Jelentése ’nedvesíteni,
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mártani, festeni’(Simonyi 2015: 79). A tingere főnévi igenév egyes szám első alakja a
tingo szó (Györkösy 1989), s ebből Báróczi honosító képzővel alkotta meg a tingál igét.
Az orvosi szaknyelvben már archaikusnak számít ez a kifejezés, csak elvétve fordul elő,
pl.: „Az arcüreg-gyulladás [!] egyik jele lehet gennyes, adott esetben véresen tingál-t
orrváladék” (W1).
4.2. Tinctura. Az Előszó szerint: „…a metallumokat meg olvasztván a’ tüzben, bizonyos
port, gummi forma testet, vagy pedig olajat, viaszba takarva, reá vetnek, és így egynéhány minuta alatt arannyá vagy ezüsté változtattyak. Ezt nevezik via universalis. Ez is
különbözik egymástól, minthogy egynémely tsak 10-15. 30. 100. 300. részt, más ellenben sok ezreket tingál; és ezeket nevezik tincturáknak vagy is Lapis Philosophorumnak:
de tsak abusive, mert nem minden tinctura Lapis Philosophorum” (Báróczi 1810: 12).
A tinctura első szövegbeli előfordulása ismeretlen. Az Iszt. szerint a latin tinctura
’festőoldat’ kifejezésből ered, jelentése: ’vízzel, szesszel vagy éterrel készült gyógynövénykivonat; szeszes jódoldat’. A magyarázatokból látható, hogy a tinctura magába foglalja a ’valamiből valami által kivont, és abban megtartott anyag’ fogalmát, így érthető
Báróczi szóhasználata is.
4.3. Választó vizek. „Vagynak azon kívül némely választó vizek is, mellyekbe, a’ metallumokat sokáig áztatván, hasonlóképpen több vagy kevesebb részeket, vagy éppen
egészszen is, arannyá vagy ezüstté érlelik” (Báróczi 1810: 12).
A választóvíz első szövegbeli előfordulása ismeretlen. Könnyen lehet, hogy ezt a
kifejezést magának Báróczinak köszönhetjük. A választóvíz valójában nem más, mint
tömény salétromsav, mely csak az aranyat, az irídiumot és a platinát nem képes oldani
az összes fém közül (ÉKsz.2). Innen is kapta az elnevezését, mert az ékszerészek általa
ellenőrizték az arany valódiságát. Báróczi a választóvíz fogalmát másképp értelmezte.
A helyesebb elnevezés talán a változtatóvíz lenne, mivel szerinte ez a sav nem oldja a
fémeket, hanem nemesebbé teszi azokat. Ezen új kifejezéssel Báróczi jelentéstöbbletet
adott az oldószerként használt savnak.
4.4. Alom. Az alomnak jelentése az Előszóban ’fekete ón’. Ezt olvashatjuk róla: „… fe‑
kete ón, vagy, mint némellyek hijják, alom”(Báróczi 1810: 15).
Az alom legkorábbi szövegbeli megjelenése 1531-re tehető (TESz.). Ebben a szövegkörnyezetben az alom az állatok fekvőhelyéül szolgáló levágott takarmánynövényzet.
Felvetődik a kérdés, hogy mit is keres ez a szó egy alkimista szövegben, amely ráadásul
pont egy, az alkímiában nagy jelentőséggel bíró fémet jelöl. Ebben az esetben valószínűleg elírással vagy szedési hibával van dolgunk, mert Báróczi az ólom szóra gondolhatott
eredetileg. Sokáig az ólom és az ón szinonimák voltak (bizonyos nyelvjárásokban még
ma is ugyanazt a fogalmat takarja az ólmos eső és az ónos eső), a jelentéselkülönülés
a 19. században ment végbe. Korábban a jelentések megkülönböztetésre használták a
fehér ólom és a fekete ólom szókapcsolatokat is (TESz.).
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4.5. Kápolna. Az Előszóbeli szövegkörnyezet alapján egy lombikféle lehet, amelynek
segítségével fémeket hevítettek „…mert mindenféle fekete ónban, ha az ember a’ kápol‑
nán meg próbállya, egy kevés ezüstet és aranyat talál benne” (Báróczi 1810: 15).
A kápolna elsődleges jelentése az ’istentiszteleti célokra szolgáló kisebb épület,
épületrész’(TESz.). Jelen esetben valószínűleg szintén elírással lehet dolgunk, melyet
a szedő követhetett el. A kápolna helyett Báróczi valószínűleg az ámpolna kifejezésre
gondolt, mely a latin ampulla ’kétfülű, szűk nyakú palack’ szóból ered, egyéb jelentése
pedig ’misebor és víz tartására való edény’(TESz.). Az ámpolna tökéletesen illeszkedne Báróczi gondolatmenetébe, hiszen ez a tárgy nemcsak víz tárolására alkalmazható,
hanem fémek olvasztásához is. Az ámpolna viselkedhetett úgy az alkimistáknál, mint
ahogy egy lombik viselkedik ma egy kémikus kezében. Ha ónt vagy ólmot tettek az ámpolnába, és láng felett hevítették, akkor bizonyos idő után olvadt fémet kaptak.
5. Összegzés. Az általam vizsgált szavak közül három latin jövevényszó (tingál, tinc‑
tura, kápolna), egy belső keletkezésű (választóvíz) és egy már korábban is használtszó
(alom). Az alom és a kápolna eseteiben elírás következett be, mi a legnagyobb valószínűség szerint a szedő hibája. Ez főként a kápolna és ámpolna viszonyában tükröződik
élesen.
Báróczi Sándor regényfordítása a fordítástudomány, míg a hozzá írt Előszó a kémiai
szaknyelv szerves részét képezi. Az Előszó kémiai pre-szaknyelvújító jelentősége számottevő, Báróczi ez által olyan folyamatnak az alapkövét rakta le, mely, ha nem is élt
sokáig, változásokat hozott a nyelvtörténetben és a szaknyelvtörténetben egyaránt.
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Fratresek

A frater szó fordítási lehetőségeinek jelentősége a Jókai-kódexben
Farkas Flóra
Eötvös Loránd Tudományegyetem
farkasfloora@gmail.com
A Jókai-kódex sűrűn előforduló latin jövevényszava, a fráter nem az egyetlen fordítási lehetőség a kódex forrásainak frater szavára. Dolgozatomban azt vizsgálom meg,
hogy az egyes fordítási megoldások – fráter, barát, atyámfia – milyen szövegkörnyezetben tűnnek föl leggyakrabban, és milyen jelentésárnyalatok kifejezését teszik
lehetővé ezáltal. Egy példa: Attyamfyaÿ tolvajok [jöjjetek hozzánk, mert barátok {!}
vagyunk] – fratres latrones […] fratres sumus (105/8–9). Bár a Jókai-kódex korántsem mentes a latinizmusoktól, a zavaros szórendtől, és fordítója néhol értetlenségről
tesz tanúbizonyságot, úgy vélem, ezeken a szöveghelyeken tudatosan ügyelt az eredetinél árnyaltabb kifejezésre.
Kulcsszók: Jókai-kódex, fordítás, jövevényszó, jelentésváltozás.

A Jókai-kódex, első magyar nyelvű kódexünk egyik jellegzetes szavának, a frater főnévnek egy olyan, a mű magyar szövegében egyszer előforduló alakváltozatát emeltem
ki címül – fratresek –, melyen a többes szám latinul (-es) és magyarul (-ek) is jelölt; ezt
a redundanciát a cím kontextusában a metanyelvi értelmezés oldhatja fel. A frater szó
előfordulásainak fordításai figyelemre méltóan változatosak fordításirodalmunk e korai dokumentumában, melynek egyébiránt jellegzetessége a tükörfordításhoz közelítő,
s ezért latinizmusokban bővelkedő, az eredetihez a magyar nyelv rovására is ragaszkodó
fordítás.
A kódex forrásait a kritikai kiadás (P. Balázs 1981) bevezetője ismerteti és minél nagyobb egyezéssel, egy bilingvis kötethez hasonlóan közli. A fordítás vizsgálatakor tehát
a teljes kódexet, annak mind magyar, mind latin szövegét figyelembe vettem. A magyar
szöveg le nem fordított latin szavainak, illetve latin jövevényszavainak nyomában – eltekintve a tulajdonnevektől és az idézetektől (jobbára imádságok) – azt tapasztaltam, hogy
a kódex messze leggyakoribb latin eredetű szava, a frater (Jakab 2002: 514; a függelékben az összes előfordulási hely fellelhető) a szövegben előrehaladva egyre többször kap
magyar megfelelőt, s a fordítás, bár megléte vagy hiánya olykor következetlennek tűnik,
nem egy esetben mintha többletjelentést adna hozzá a latin szöveghez azáltal, hogy a
frater mely lehetséges ekvivalensét választja. Ezt tíz oldalas egységenként összegeztem.
A kódex latin jövevényszavainak nagy része a középkori latin magyarországi változatából írásbeliség révén átvett egyházi műszó (Benkő 1967: 293–295), és részben ezen
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belül is a szerzetesség fogalomköréhez tartozik; a fratres minores („kysded baratok”)
kódexe Assisi Szent Ferenc legendáit tartalmazza. Ezen szavak többségét ma is hasonló,
az itt tapasztalható hangtörténeti változásokhoz képest rekonstruált alakban használjuk
(pl. penitencia, apostol, testamentum). Mások eltűntek a magyar nyelv aktív szókincséből, helyüket egyéb szavak vették át (pl. plántál ’ültet’ vagy ’alapít’, conscientia ’lelki
ismeret’, karitassag ’jólelkűség, jótékonyság’). Némelyek pedig esetlegesek, félrefordítás eredményei (pl. „venturanak egyhaza”).1
A jövevényszavak csoportjának legnagyobb arányban előforduló képviselői a frater
(’testvér, szerzetes, barát, atyafi’) és szövegbeli jelenlétének variációi. A továbbiakban
a frater szó fordításainak változásait értelmezem, rámutatva arra, hogy a választás nem
független a szó adott előfordulásának kontextusától, és pontosítja, esetleg többletjelentéssel ruházza fel a fordítás szóhasználatát az eredetihez képest.
1. Frater + [szerzetesi név]. Az ezen szerkezetet mutató adatokat vizsgálaton kívülre
helyezem, csupán a teljesség kedvéért említem meg, és mert ez messze a legjellegzetesebb latin szó a kódex magyar szövegében. Jakab (2002: 380) besorolása szerint csak
az nem jövevényszó, amely soha nem is vált azzá, pl. deus, ordo vagy semper. Jakab a
frater szót a magyar fráterrel azonosítja, ilyeténképp magyar szónak tekinti, holott több
esetben is eltér a jelentése a maitól – ’laikus szerzetes’ –, illetve a kódexben szóba sem
jöhető, általában becsmérlő jelzővel kiegészülő jelentésárnyalat (pl. goromba fráter, kel‑
lemetlen fráter), melynek kialakulása a 19. századra tehető (TESz.), szintén elválasztja
egymástól ez a két szót.
A kérdés problematikus voltára – melyik a meghonosult, melyik az idegen szó, és
jelezheti-e ezt a magyar toldalékkal való ellátottság – mutat rá Gregor Ferenc tanulmánya (1977: 161); ide kapcsolódik még Pusztai (1973: 136–137) véleménye: „…etimológiai-szótörténeti gyakorlatunkban is magyar szókészleti előzményként dokumentáljuk a folyamatos magyar szöveg magyar toldalékú latin szavait. Ez az eljárásunk a
latin szókészlet belső rétegeiről, a magyar szókészletbe való behatolásának mélységéről
önmagában nem ad képet. Azt rögzíti, hogy egy-egy mai köznyelvi vagy mai [érezhetően] idegen szavunk a régi latin–magyar kevert nyelvűségből emelkedett ki. Annak
megítélése, hogy ezek a szavak első felbukkanásukkor mennyire tekinthetők a magyarba került idegen szónak, meghonosultnak vagy meghonosulóban levőnek – külön elvégzendő feladat.”
Néven nevező megszólításként ez az egyetlen fordítási, vagy inkább nem-fordítási
megoldás fordul elő. A latin szövegben egyeztetve találjuk a titulust és a nevet (pl. frat‑
rem Franciscum), míg magyarul csupán a név visel ragot, kivéve: fraternak Jacabnak
1

A fordító a latin mondatot, s legfőképpen az igeneves szerkezetet – az accusativus cum infinitivót –
nem értette meg, ezért annak participiumi részéből tulajdonnevet alkotott, talán a Bonaventura név
mintájára (89/19). 
A továbbiakban ebben a formátumban hivatkozom a Jókai-kódex szöveghelyeire (kódexlap oldalszáma/sor száma).
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(sic!) (102/20), illetve hasonló jelenség az attyamfiam szó (149/03; 149/13). Az atyám‑
fia szóalak a Jókai-kódexben kiemelt jelentőségű, szinte grammatikalizálódott alaknak
tekinthető, és így nem is azonosítható maradéktalanul az atyjafia (Jakab 2002), sem az
atyafi (TESz.) szavakkal. A jelzős szerkezet fordításának latinizmusával szemben (frater
Leo) a mai nyelvhasználó talán inkább Leó testvért/barátot mondana, és így a szerkezet
köznévi, és nem tulajdonnévi tagját ragozná. Egy szerzetesekről szóló szövegnél nem
meglepő, sőt összességében rendkívül gyakori ez a szó: azt a nyolc esetet2 is hozzávéve,
mikor a magyar szöveg mintegy konzerválja a vocativusban álló tulajdonnevet,3 összesen mintegy 250 előfordulással számolhatunk. A szó általánosságban is gyakori voltára
mutat rá az a paleográfiai tényező, hogy rövidítésjellel rendelkezik; ezt a kiadás fel is
tünteti: frat[er].
A történettől, az adott legendától függ, hogy hány ilyen jellegű adatot tartalmaz, emez
pedig a kötetkompozícióról (l. Szörényi 1999), ezért kötetbeli eloszlásukat nem elemzem.
2. Frater (név nélkül). A frater szó az előbb említetteken kívül, név nélkül is sokszor
előfordul ebben a latinos formában a Jókai-kódex szövegében. Jellemzően köznévként
szerepel – tehát nem mint névelem, nem mint titulus – és gyakrabban képezi részét az
elbeszélői szólamnak, mint az egyenes idézeteknek (megszólításoknak). Kitűnik, hogy
a magyar nyelv mai állapotát általában jellemző hangrendi egyeztetés még ingadozik:
a vegyes hangrendű frater szót például egyazon oldalon is olvashatjuk kétféleképp: fra‑
tereknek és frateroknak (104/4; 16).
Amellett, hogy megkíséreltem rátapintani a fordításváltozatok közti jelentéskülönbségekre a szó kontextusából, benyomásaim alapján feltételezem, hogy a fordító, míg
haladt előre a szövegben, egyre többször választott jelentéstöbblettel bíró, másik szót
a frater magyar szövegbe történő átültetéséhez. Ennek értelmében a frater szó előfordulásainak csökkenő tendenciát kellene mutatnia, hiszen helyét más szavak töltik be a
magyar szövegben. Ez részben igaz is, ugyanakkor az alany megnevezésének másik
módja (frater + név), mely jellemzően nem változik a fordításban, nagyjából kiegyenlíti
a kódex két fele közti eltérést ezen a téren.
A szó jelentése többnyire ’szerzetes’, pl. szerzetnek, konventnek „fraterÿ” (28/18;
68/7), illetve eleinte a rend elnevezésében is a frater szerepel, lásd pl. kysseb fraterok
(88/20), „kewsded fraterek” (104/4), továbbá a religiosus (’szerzetes’) szó fordítása is
lehet frater (98/15), sőt, itt pontosabb a megfelelés: mind a religiosus, mind a szerze‑
tes szó az előírásokra, a szigorú szabályokhoz kötött életformára helyezi a hangsúlyt
(TESz.), ennek megfelelően tanításokban, intelmekben fordul elő, pl. religiosus neglec‑
tor oboedientiae (93/5). Érdekes, hogy megszólító használatban abban a szakaszában
találjuk a szövegnek, ahol a vokatív funkciót már az atyámfia kifejezés és módosulásai uralják. Egy még renden kívüli paraszt szólítja meg így Szent Ferencet: csatlakozni
2

3

Pl. S monda[:] O[,]ffrater ruffine (50/19). A frater pecorone (45/4) adat az eredeti félreolvasásából
és meg nem értéséből származik (pecorelle ’együgyű lélek’, ’barmocska’, ’csacsi’).
Vagy a többes számot: fratresek (sic!) (18/18).
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szeretne a rendhez. Fraternek szólítja (97/27; 98/4; 98/26). Szent Ferenc válaszai bátorító testvériséget sugallnak (atyámfia). Ennek a szónak, akárcsak a gubbiói farkas megszelídítését elbeszélő legendában, különleges hatása van, mégpedig a kimondott szó kapcsolatteremtő hatása, különösen, mivel a latin eredeti a dialógus mindkét szólamában a
frater szót tartalmazza; a megkülönböztetés a fordító értelmező hozzátétele, amint az az
idézett részletekből látható.
A paraszt Ferencnek:
Frater, da mihi scopam… – Frater agyad ennekem aʒ ſeprewt…
Frater, iam est diu, quod habui voluntatem serviendi Deo… – Frater ſok annak
ydeye hogÿ akartam yſtennek ʒolgalnom
Frater, tot annis servivi patri meo… – Ffrater eʒenne ydeÿglen ʒolgaltam en at�‑
tyamnak…
Szent Ferenc a parasztnak:
Frater, si vis esse de vita et de societate nostra… – Attyamfya ha akarʒ mÿ ele
tewnkbelÿ lenned es tarſaſagonkbelÿ…
3. Frater > attyamfya (és variációi) ~ [carissimi] fratres mei. Sorra véve a lehetőségeket, a szerzetest mint a frater megfelelőjét mellőzhetjük, hiszen az egyértelműen a reli
giosus (amely itt inkább melléknév) fordítása. A testvér pedig feltűnően kései, 17. századi fejlemény (TESz.) A következő fordítási megoldás az atyámfia. Szótári alakként
Jakab László szójegyzékében (2002) atyjafia, a TESz.-ben pedig atyafi található; első
adatolt előfordulási helye a Jókai-kódex, azonban a Königsbergi Szójegyzék (1380 k.) is
tartalmazza, mégpedig a latin frater fordításaként: frater: atyafiu. A Jókai-kódexben ez a
’fiútestvér’ jelentés a legkevésbé jellemző, annál inkább a testvér felebarátként felfogott,
tágabb értelmezése, s erre épülő megszólításként lehet a frater vagy a soror tükörfordítása is (TESz.).
A fordítás a nézőpont kifejezésének eszköze is: a ferences szemszögű elbeszélést teremti meg az atyámfia szó, mely a talán legismertebb történet kulcsszava. A gubbiói farkas legendájának csodás eleme ott kezdődik, mikor Szent Ferenc megszólítja az állatot:
atyámfia farkas (frater lupe). Az előfordulások arról tanúskodnak, hogy a megszólítás
vált egy elbeszélő szempontú, külső megnevezésként is funkcionáló szinonimává a frater
és a barát szavak mellett. A frater elsőségét az atÿamfiához képest egy szöveghelyen egyértelműen bizonyíthatjuk: frater atÿamfia (48/21), ahol az atÿamfia utólagos kiegészítés
piros tintával (P. Balázs 1981: 116). A békítő, szelíd hangütés több történetben is értelmet nyerhet (vita egy domonkossal: attyamfya predicator [77/28 és 78/5], majd bátorító
válasz a paraszt szerzetbe lépési szándékára [98/16], végül az attyamfyaÿ tolvajok megszólítása [105/8–9] és a nevezetes frater lupus [148/7]). A kedveskedés kifejezéseiként
előfordul a minőség- (dragalatos) vagy birtokos (en) jelzővel való ellátottság a megszólítás mellett, továbbá kicsinyítő képzős szavak társítása a szerkezethez (attÿamfyaÿ es en
fiacʒkaÿm, ~ fratres et filioli mei [81/26]), esetleg hendiadyoinként olvashatóan.
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Leszámítva egy melléknévi előfordulást – attÿafywÿ ʒerelmnek ~ fraterni amoris
(70/5) – és két általános értelmű adatot, ~ christianos (88/15; 102/5), mindössze hét helyet találunk a 39-ből, ahol az atyámfia szófordulat nem megszólítás. Lehet külső nézőpontú (78/24; 103/14; 112/21; 113/16); vér szerinti testvérekre utaló (99/4); vagy ehhez
hasonlítható emocionális tartalom a megszólalásban, en attyam fya ellen (93/27), vagy
pedig olyanok, melyek a kontextus alapján pontosan nem meghatározható érzelmi köteléket helyeznek kilátásba: es mind tÿ attÿafÿaÿ leʒnek mÿ boratynk es fÿaÿnk ~ omnes
fratres nostri erunt vestri filii et fratres (99/25).
Ha akkor indul meg egy szó az „apanyelvtől” az anyanyelv felé, amikor zárt használati körét (pl. hivatalos nyelv) átlépi (Pusztai 1973:140), akkor éppen ez az, ami a frater
szóval nem történt meg ekkoriban. Ezen átlépésekkor a Jókai-kódexben más szavak,
mint pl. az atyámfia vagy a barát helyettesítik.
4. Frater > barát (és variációi). Inkább a frater, mint az atyámfia szó használatához hasonlóan: a barát jelenti a szerzetes elbeszélői megnevezését és akár a titulust egyaránt (szintén
használatos a rend nevének fordításában – kysded/kewsded baratt [85/13; 88/8; 88/18;
89/18; 89/22; 93/8; 120/11] – további előfordulások: Jakab 2002: 507–508). Példa egyéni
titulusként való használatra: nevezven nem barattÿanosnak lenÿ [hanem Szent Jánosnak]
~ non fratrem sed sanctum Johannem (101/19). Különös módon a barát is fölveheti a mai
’testvér’ fogalmához hasonló jelentést: es mind tÿ attÿafÿaÿ leʒnek mÿ boratynk es fÿaÿnk ~
omnes fratres nostri erunt vestri filii et fratres (99/24), mely történetileg meg is előzi a mai
’barát’ jelentést: a fraterrel egy tőről ered (TESz.). Bár a fratres et filioli megszólítás el is
bizonytalaníthat abban, hogy a filii mellett álló szó szintén vérségi kapcsolatot jelöl-e. Még
kétségesebb, ugyanakkor érdekesebb is a következő mondat: Attyamfyaÿ tolvajok [jöjjetek hozzánk, mert barátok {!} vagyunk] ~ fratres latrones […] fratres sumus (105/8–9).
A barátok szó értelmezését az is befolyásolja, hogy inkluzív vagy exkluzív értelemben
olvassuk a vagyunk igét: ’szerzetesek vagyunk’ vagy ’barátaid vagyunk’ értelemben. Az
azonban biztos, hogy nem egészen azonos a jelentése a mondat eleji és végi fratreseknek,
és az is, hogy a fordító itt törekedett az értelemadó fordítás árnyalt kifejezésmódjára.
A szövegösszefüggések alapján a szintén barátként fordított amicus szó a magyar
szerető folyamatos melléknévi igenévvel állítható párhuzamba, vö. „az istent szeretőknek minden a javukra válik” (Róm 8:28). Ystennek baratÿa ~ Dei amicus (70/21 és
71/22); Krisztusnak barátja (79/21) és egy kivétel: barattÿdot ~ amicos tuos (38/5).
5. Az elemzés és tanulságai. A jelentésmódosulás mértékének és a fordításváltozatok
újszerűségének vizsgálatára azonban az adott legenda történetvezetése, felépítése is
hatással van egy-egy szövegrészlet esetén; ezekkel a tíz oldalanként összegzett adatok
elemzésekor számolni kell. Bizonyos esetekben több a megszólító beszédhelyzet – például a rendbe lépni kívánó paraszt történetében –, vagy más, a fordítást befolyásoló jelentésréteg-lehetőség (mint amilyen a tolvajok megszólítása), vagy egyszerűen több szereplője van a történetnek: a szakaszok tehát ebből a szempontból korántsem nevezhetők
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homogénnek. Hogy kiküszöböljem a néven nevezett és a köznéven említett szereplők
problémáját, az eloszlástáblázatra vetítettem szintén tíz oldalanként az első kategóriaként feltüntetett frater + név csoportot is (l. 1. táblázat). A táblázatban a Jókai-kódex
tízes egységekben vett oldalszámai és a vizsgált szavak eloszlása látható, a legszélső
oszlop összehasonlítási alapot jelent a keresztnéven említett szereplők megnevezéseit
illetően. Ezt látva részben beigazolódott, hogy a nevesítés és a közszói megnevezés arányai hozzávetőleg kiegészítik egymást, azonban még ennek tudatában is szembetűnő az
attyamfya és a barat szavak térnyerése a szövegben, mellyel párhuzamosan jelentéstöbblettel is felruházódtak a forrásszöveghez képest.
1. táblázat
A vizsgált szavak előfordulása
oldalak
1–10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91–100
101–110
111–120
121–130
131–140
141–150
151–162
összesen:

frater
3
5
4
1
1
0
13
1
10
23
4
2
2
0
0
0
69

attyamfya
0
1
0
0
2
0
1
4
3
7
8
2
0
1
6
4
39

barat
0
0
4
1
0
0
4
6
24
11
19
18
11
1
8
3
110

+ név
13
47
25
33
20
33

78

249
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Az ótörök jövevényszavak a nyelvtörténetnek és a régészetnek is egy meghatározó
témája, egyik fő kérdésköre a szóátvételek helyszínének meghatározása. Ez a téma a
magyar őstörténet és a vándorlások korát érintő ismereteinkre is kihat. A nyelvtörténetnek sikerült választ adnia arra, hogy hol vehették át az ősmagyarok ezeket a jövevényszavakat, milyen nyelvekkel érintkezhettek, hogyan juthattak el a honfoglalásig.
A mai régészeti kutatások viszont nem támasztják alá az eddigi nyelvészeti kutatásokat, sőt az eddigi őstörténeti elméleteknek is ellentmondanak egymásnak. Ezt a problémát fejtem ki részletesen, kiemelve az interdiszciplinaritás fontosságát, és hogy
milyen alternatívák lehetségesek a probléma megoldására, új kérdések feltevésére.
Kulcsszók: magyar őstörténet, régészet, nyelvészeti paleontológia, jövevényszavak,
interdiszciplinaritás.

1. Nyelvészet: Don-Kubán vidék. A történeti források, nyelvtörténeti adatok nem változnak, de az új kutatási eredmények által más perspektívába kerülnek. Dolgozatom
fő témája, hogy az ótörök jövevényszavak nyelvészeti bizonyítékai hogyan hozhatók,
vagy éppen hogyan nem hozhatók összefüggésbe az ezzel foglalkozó régészeti kutatásokkal: hol lehetett az a török-magyar érintkezés, ahol ilyen fokú hatás érte a magyar
nyelvet? Az ősmagyarok obi-ugor, ugor őshazából történő vándorlására számtalan elmélet született, az ehhez kapcsolódó évszámokat érdemesebb inkább viszonyítási alapként
kezelni, mintsem történelmi tényként. Viszont források hiányában is vannak biztosabb
pontok. A Dél-Urál ligetes helye is egy ilyen pontnak számít, ahonnan az ősmagyarok
az 5. században elvándoroltak, valószínűleg a szabírok (egy ótörök nyelvet beszélő nép
a kora középkorban, 463-ban említik először a nevüket) támadása és előrenyomulása
miatt. Ilyenkor fontos figyelembe venni a többi lovas nomád nép történelmét is, hiszen
az azonos életmódot élő népek életében több párhuzam is megfigyelhető.
Az ősmagyarok 5. századi vándorlása ezután a Don-Kubán vidékére vezetett, ez a
felvetés azonban inkább nyelvészeti érveken alapszik, de megoldást jelent őstörténeti
szempontból arra, hogy ezen a helyszínen élhettek az ősmagyarok a forrásokban említett Kazár Kaganátus fennhatósága alatt. Az utóbb említett kérdés sem tisztázott, hiszen a kazár kaganátus térbeli kiterjedésének meghatározásával is problémák vannak,
és ahhoz, hogy az ősmagyarok szövetségben legyenek velük, nem feltétlenül kellett
azon a területen belül élniük. Az ősmagyarok kétszáz évig voltak a Don-Kubán vidékén,
mely időtartam megfelelő lehet több száz jövevényszó nyelvbe való beépüléséhez, és
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összhangban van a történelmi források eddigi értelmezéseivel is. Ebben az időszakban
az 5–9. századig folyamatos kapcsolatban voltak a magyarok ótörök nyelvet beszélő népekkel, az onogurokkal, volgai, pontusi bolgárokkal, szabírokkal, kazárokkal (Bárczi–
Benkő–Berrár 1967: 280).
1. térkép
A magyarság vándorlása Róna-Tas szerint (Agyagasi 2014: 199)

A legerősebb bizonyíték erre a helyszínre azonban mégis nyelvészeti és paleontoló
giai érveken alapszik. Itt jelentek meg a korszakban együtt a kőris-, a tölgy- és a bükkfák,
melyek nevei ótörök, alán jövevények a magyarban; bükk, dió, gyertyán, gyümölcsény,
gyűrűfa, éger, kőris, mogyoró, tölgy. Az alánok és a bolgárok Don-Kubán vidéki tartózkodására több régészeti és történelmi bizonyíték is van, ezek alapján az ősmagyarokat
ezen a vidéken kell keresni. A tölgy alán eredetű, vagyis őseink a Fekete-tenger partján
vehették át a szót. A kőris ótörök (csuvasos török), de az alánok is átvették, vagyis egy
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helyen kellett élniük: a Kaukázus vidékén. Az alánoktól sok más jövevényszó is származik (asszony, híd, vért, kard), ami bizonyítja, hogy ezeknek a népeknek feltétlenül találkozniuk kellett, mivel nyelvük egymásra hatása bizonyított tény (Róna-Tas 1995: 202).
Hogy pontosan mikor történt az elvándorlás, arra több elmélet is született. Az egyik
felfogás szerint 463 körül, az elköltözés időpontja pedig 800–830 lehetett. Egy másik
felfogás szerint a költözés 600 körül volt, és korán, már 670 vagy 700 körül távoztak
az ősmagyarok. Összefoglalva, ez az elmélet a Don-Kubán vidékhez köti a 384 nyugati
ótörök (Zimonyi 2012: 85) jövevényszó átvételét. Az újabb kutatások ellentmondanak
ennek, kiderült ugyanis, hogy a tölgy akkoriban Baskíriában is előfordult, a gyertyán pedig a Dnyeper mentén, ennek fényében pedig megkérdőjelezhetőek az eddigi álláspontok, és ezeket a régészeti leletek párhuzamai sem támasztják alá (Türk 2011: 185–186).
2. Régészet: 9–10. századi párhuzamok. A régészet e témakörrel foglalkozó kutatásai az utóbbi évtizedben lendültek fel, az újabb eredményeket mindenképpen érdemes
figyelembe venni, mivel ellentmondanak az eddig tárgyalt nyelvészeti elméletnek. A régészeti hagyatékok olyan információkkal szolgálnak, melyekkel csak azt lehet biztosan
megállapítani, hogy egyes leletek milyen más leletekkel mutatnak párhuzamot, illetve
azt, hogy ezekből milyen vándorlásra, mozgásra lehet következtetni. Az ótörök jövevényszavak kapcsán ezeket az eredményeket azért fontos figyelembe venni, mert információt adnak arról, hogy a mai kutatások szemszögéből hol lehettek az ősmagyarok
szállásterületei, és hogy hol nem található ősmagyar etnikumhoz köthető lelet. A honfoglaló magyarok régészeti hagyatéka jellegzetes, a leletek között könnyű felismerni az
esetleges hasonlóságokat, ugyanakkor problémát jelenthet a kutatás során az, hogy egész
Kelet-Európa legsűrűbben lakott térségével kell számolnunk a 8–10. században. Másrészt pedig jelenleg nincsenek olyan megbízható történelmi források az ősmagyarokkal
kapcsolatban, melyekből megalapozott következtetéseket lehetne levonni a 8–9. századi
szállásterületekre vonatkozóan (Türk 2016: 12). Az elmúlt évtizedben a Dnyeper-folyónál és az Urál-hegységnél előkerülő kora középkori hagyaték alapvető kapcsolatot
mutat a Kárpát-medencei 10. századi és a Szubbotci-horizont1 anyagi műveltségével.
Lelőhelyek a Dél-orosz erdős és füves sztyeppén, a szamarai Volga-könyök és a DélUrál térségében vannak (Türk 2015: 137). A párhuzamok között van 9. századi, és olyan
keleti lelet is, amely 10. századi, tehát honfoglalás utáni. Ezek a magyarok elődeinek
lehetséges szállásterületein találhatók, de számos szórványleletnek nincsen meghatározható időpontja. Egyelőre pontosabbnak tűnik a honfoglalás kori hagyaték keleti kapcsolatrendszeréről beszélni, mint a honfoglalók elődeiről, a Kaukázus északi előterének
leletei alapján viszont nem sorolható egybe ezekkel. A párhuzamok alapján arra lehet
következtetni, hogy az ősmagyarok vándorlása pár évtized alatt ment végbe a Volga-
vidéktől kiindulva (Türk 2017: 29).
1

A régészeti terminus által kijelölt terület összeegyeztethető Etelköz szállásterületével (Türk 2015:
137).
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2. térkép
A magyarság feltételezett vándorlása a 9. században (Türk 2016: 13)

Mindezek szerint gyors és a 9. század elejénél nem korábbi átköltözés feltételezhető
a magyarok elődei esetében, ahogyan a szovjet-orosz, ukrán kutatók is feltételezték korábban. Problémát jelent ugyanakkor, hogy a gyors nyugatra költözés történelmi háttere
nem ismert (Türk 2017: 35).
2.1. A kettős honfoglalás szerepe. Érdemes lehet ehhez a témához megemlíteni László
Gyula elméletét, amely szerint a kései avar kor griffes-indás kultúrája az első honfoglalás magyarjainak a kultúrája (1978: 20). Az elmélet a mai történészek által tudományosan nem elfogadott (Farkas 2011: 31), viszont jelen dolgozat témájának szempontjából
érdemes ráirányítani a figyelmet. Az elmélet szerint a 6. század előtt magyar nyelvet
beszélő nemzetségek, törzsek vérségi kapcsolatokkal, de nem magyarként léteztek.
A törzsek, nemzetségek egy részét az akkori népvándorlás hullámai ragadhatták magukkal, és velük együtt érkezhetett a Kárpát-medencébe az ősmagyarok egy csoportja is, de
az kérdéses, hogy az avarokkal, vagy a hunokkal. A régészeti kutatások alapján a Kárpát-medencében a hunok utáni avarok megjelenése és a honfoglalás korának ideje előtt
egyetlen kulturális változás volt tapasztalható, mégpedig a griffes-indásnak nevezett
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kultúra feltűnése. Erre a korra és a Kárpát-medence területére tehető az onogurokkal
való erős kapcsolata a magyar nyelvű népcsoportoknak, őket és a velük érintkező népeket az ungar, venger névvel illették. Kérdéses viszont, hogy a népnevek mennyiben
jelölik a magyar nyelvű közösséget, hiszen a törzsi keveredések miatt előfordulhatott,
hogy más nyelvű lovas nomád népet is hívhattak akár ungar-nak. Mindenesetre van adat
arra vonatkozóan, hogy az avarok és hunok szinonimájaként használhatták az ungarus
nevet. Az Aemona lerombolásáról szóló 590. évi írásban felsorolták az ungarus-okat is,
akik részt vettek a harcokban, ami bizonyíték lehet a letelepedésre. A környei íjmarkolatlemezen látható írás kétnyelvűnek mondható. Ez is bizonyíthatná a magyarok ottani
tartózkodását (Zelliger 2017: 98–101).
Összevetve azt a „gyors honfoglalással”, lehetséges, hogy a kettős honfoglalás elmélete magyarázatul szolgálhat arra, miért található régészeti párhuzam az említett területeken; a magyarok más törzsek társaságában elvándorolhattak nyugatra több szakaszban.
A kronológia persze kérdéses marad, mivel a régészeti leletek 10. századi párhuzamokat
mutatnak, a magyarok pedig az elmélet szerint a 6. század körül jelen voltak már, noha
erre nincsen még teljesen bizonyítható régészeti adat. Ellenben nem zárja ki a „gyors
honfoglalás”, hogy az ótörök kapcsolatok színtere lehetett az Etelköz, Volga-környéke, Kárpát-medence is. Megmutatja az akkori törzsi gondolkodásmódot, mégpedig azt,
hogy a lovas nomád népek vándorlása, közösségek csatlakozása, szétválása egy átlagos
tendencia volt, melyben a nyelv nem számított összetartó erőnek, ezáltal a keveredések
lehetősége sokkal nagyobb lehetett.
3. Összehasonlítások, lehetséges helyszínek. Az ótörök jövevényszavak életföldrajzi
információt is nyújtanak, mivel a kőris, szőlő, som szavak csak a 48., míg a nomadizmusra utaló béklyó, gyeplő, gyapjú szavak az 50–52. szélességi foktól délre kerülhettek
a magyar nyelvbe. Lehetséges, hogy a magyarok a Don vidékén lakó bolgárokkal és
alánokkal érintkezve vették át az ótörök jövevényszavakat. Egy másik elmélet szerint
felmerülhetnek átadóként az átvétel során a volgai bolgárok, kazáriai onogur csoportok,
valamint a csatlakozó kabarok is. Az újabb kutatások kimutatták, hogy nem lehet kizárni
a Kárpát-medencében az avarok szerepét sem, a talált leletek közül csak egyből következtethetünk a szavak északon történő átvételére, a másik három alapján ez délen történt
(Türk 2011: 183). Két elmélet köti a Kazáriából kiszakadó csoportokhoz az érintkezést,
egy pedig a Kaganátus doni határterületein élő bolgárokhoz és alánokhoz kapcsolja őket.
Az átvétel helyszíne mindhárom esetben a Don-vidék, a kérdés a határok megrajzolása.
Régészetileg nem kimutatható az az elképzelés, amely szerint a magyarok több mint
100–150 évet töltöttek volna a szaltovói2 területeken, mint azt korábban feltételezték
(Türk 2011: 186).
A kőris, szőlő, som szavak átvétele biztosan délebben történt, a szaltovói területet valószínűleg nem érintette, erre remélhetőleg a régészet segít majd megadni a választ. Ha
2

A szaltovói kultúrkör a kazár birodalom régészeti lenyomatának megnevezését jelenti.
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ezeket összevetjük, lehetséges az is, hogy nem történt az 5. században nagy vándorlás,
a magyarok a déli és északi kazahsztáni területen mozoghattak, a honfoglalás pedig a
9. században a besenyő támadással kezdődhetett meg. Ehhez köthető az is, hogy vonatkozó források csak a 9. századtól datálahatók. Magyarázatot adhat a régészeti eredményekre, az is, hogy valószínűleg nem az egész magyar népcsoport költözött el, a leletek
lehetnek akár az ott maradt magyar népesség maradványai –hasonklóképpen a bolgárok
többszöri szétválásához. Az itt felsorolt lehetőségek csak feltételezések, melyek újabb
kérdéseket vetnek fel. A szaltovói kultúrkör területén eddig nem találtak régészeti adatot
a magyarok nyomaira. A bolgár-törökökkel a Volga-Káma találkozásánál is érintkezhettek, ugyanis török nyelvű népek nagy valószínűséggel már a 6–7. századtól éltek a
Volga-vidéken (Türk 2015: 138-141).
Nagy területet nem hálózhattak be a magyarok, mivel a nyelv erős összetartó erőt
tükröz (Benkő 1997: 174). Az eurázsiai sztyeppei térségben a kora középkorban folytonos harc jellemezte az akkori népeket, hol az egyik nép vette át a főhatalmat, hol a másik,
birodalmakat, szövetségeket alkotva. A kérdés megválaszolásához fontos megemlíteni a
terület népsűrűség és a folytonos vándorlások miatt kialakult heterogenitását. Így nem
népi, hanem inkább törzsi tudat jellemezhette az ott élőket, ezt az is bizonyíthatja, hogy
az események során törzsek váltak el egymástól, szakadtak le és csatlakoztak egyéb
csoportokhoz.
4. Összegzés. Összegezve az eddigieket, a Don-Kubán vidékét jelölik meg a nyelvészeti kutatások az ótörök jövevényszavak átvételi helyszíneként, ott viszont nem találtak
eddig ősmagyar régészeti hagyatékot, ellenben 9–10. századi ősmagyarokkal kapcsolatba hozható régészeti leletek párhuzamai figyelhetők meg a Dél-Urál, Volga-folyó Szamara-völgyi részén, illetve Etelköz és Kárpát-medence leletanyaga között. Így a jövevényszavak átvételi helyszíne lehetett akár a Volga-könyök azon része, ahol kimutatható
ótörök nyelvet beszélő népesség. Így felvetődik a kérdés: csak 850 körül keltek útra
az ősmagyarok? Az a merész kijelentés is megfontolandó, hogy az ótörök kapcsolatok
helyszíne lehetett a sztyeppe, a Volga-mente, az Etelköz és a Kárpát-medence területe
is. Tehát a csak egy területen történő jövevényszó-átvétel helyett érdemesebb lenne az
akkori népek gondolkodásmódját figyelembe véve több helyszínen is feltételezni az átvételeket. Persze ez még több kérdést vet fel… A régészeti adatokkal összevetve látható,
hogy a magyarok is követték az akkori lovas nomád szokásokat; az elvándorló közösségből nem mindenki hagyta el lakóhelyét, az ott maradt magyarok „lenyomatai” lehetnek
a párhuzamot mutató leletek.
Nyelvészetileg tökéletesen bizonyított a hatás, már „csupán” a pontos helyszín megtalálására van szükség, melyet a mai álláspontok szerint még nem lehet bizonyítottnak
tekinteni. Az, hogy milyen nyelvet beszél egy nép, milyen a kultúrája, milyen régészeti
nyomot hagy maga után, három különböző dolog, melyeknek nem szükségszerű egybeesniük, viszont az egyik tudományterület támpontot adhat, segítve a másikat a kérdéskörben.
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A tanulmány az értelmező szótárak nyelvművelő tevékenységét vizsgálja. A vizsgálathoz három nagy értelmező szótárat, az ÉrtSz.-t, az ÉKsz.2-t és az Nszt. már megjelent köteteit vettem alapul. Főként azt vizsgáltam meg, hogy a szótárak szócikkírói
és ‑szerkesztői által az egyes szavakra adott stílusminősítések mennyiben egyeznek
a beszélői intuíciókkal. Ehhez internetes kérdőíves tesztet alkalmaztam. A vizsgálat
eredményei azt mutatják, hogy a beszélői intuíciók gyakrabban térnek el a szótár
egyes stílusminősítéseitől, mint amilyen gyakran megegyeznek velük. A szavak egyes
stílusösszetevőivel kapcsolatos beszélői vélemények szélesebb skálán mozognak,
mint azt a szótáríróiminősítések tükrözik.
Kulcsszók: nyelvművelés, értelmező szótárak, stílusminősítés.

1. Bevezetés és módszer. A tanulmány azt vizsgálja, hogyan jelenhet meg a nyelvművelés az értelmező szótárakban. A dolgozatban ehhez egy empirikus esettanulmányt készítettem. Az esettanulmányokhoz három magyar nyelvű értelmező szótárt választottam ki.
A három értelmező szótár a Magyar értelmező kéziszótár újabb kiadása (ÉKsz.2), A magyar nyelv értelmező szótára (ÉrtSz.), illetve A magyar nyelv nagyszótárának (Nszt.)
megjelent kötetei. Mindhárom egynyelvű értelmező szótár, közös bennük, hogy bárki
által könnyen hozzáférhető, a lexikográfiai kánon darabjairól van szó.
A következőkben tisztázom, mit értek az értelmező szótárak nyelvművelő aspektusa
alatt (2.), azután bemutatom a témában végzett empirikus kutatásomat (3.). A dolgozat
kiindulópontja az, hogy a szótárak által adott stílusminősítések – akár a szócikkfejben,
akár a definíciókban – szótárírói, -szerkesztői állásfoglalást jelentenek az adott lexémák
használatával kapcsolatban, tehát valamiféle attitűdöt közölnek.
A kutatás kvalitatív jellegű, nem kívánok az eredményekből abszolút következtetéseket levonni. Az olvasó figyelmét arra is szeretném felhívni, hogy a szótárak egyes
köteteinek kiadási éve és a dolgozat írásának ideje között akár öt évtized is eltelhetett.
Ez alatt az időszak alatt még a szavak jelentésstruktúrája is változhat, a használatukra
vonatkozó szituatív körülmények pedig még inkább, elég csak az azóta bekövetkezett
információs-kommunikációs változásokra gondolni.
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2. A nyelvművelés és a szótárak. Sándor Klára leírása alapján a nyelvművelés előíró,
tehát preskriptív jellegű nyelvi tevékenység, amelyet nyelvjavító, nyelvvédő szándék
vezérel (2006: 978–983). A nyelvi formák közül a nyelvművelő kiválasztja azt, amelyiket a helyesebbnek gondol, a nyelvművelő ugyanis képes szakmai alapon eldönteni,
hogy milyen kontextusban, milyen nyelvi kifejezés használata ajánlatos, ellentétben egy
laikus beszélővel.
Lőrincze szerint a szótárak is hatással lehetnek a nyelvművelésre a különböző stílusváltozatok közötti választásukkal (idézi Bárczi 1952: 10–11). Tolcsvai Nagy Gábor rámutat, hogy az MTA részéről a standardizáló kodifikáció egyik eszköze volt a
hétkötetes ÉrtSz. (2017: 230). A szótári nyelvművelés egyik kézenfekvőbb része a neologizmusok megjelenítése vagy kihagyása a szótár lapjairól, egy másik formája pedig
– amire utal is Lőrincze fentebbi megállapítása – a különböző változatok „irodalmibb”
vagy „pongyolább” megítélése lehet. A dolgozat inkább ez utóbbival foglalkozik. Az
említett megítélések jelölésére a szótárakban a stílusminősítések szolgálnak, amelyekről
Földesi András úgy tartja, hogy a könnyen a nyelvművelés eszközei lehetnek, amellett,
hogy a vonatkozó lexémák használati körét jelölik ki (2008: 109).
A stílusról olyan értelem-összetevő, amely a nyelvi megnyilatkozás megformálásából ered (Tolcsvai Nagy 2013: 315–316). Egy nyelvi jelentésnek vagy funkciónak több
kifejezésmódja van, amelyek közül a megnyilatkozó választ az adott szöveghez viszonyítva. Ez egy dinamikus hálózatban valósul meg: a nem kiválasztott funkciók háttérben
maradnak, de a kiválasztott nyelvi elem a többit is aktiválja. Vagyis egy dinamikus jelentéshálózatból a megnyilatkozó kiválaszt egyet, amelyet a leginkább kompatibilisnek érez
a megnyilatkozás céljaihoz (Tolcsvai Nagy 2013: 315–316). Az értelmező szótárak stílusminősítései azt a funkciót mutatják meg, amelyet a megnyilatkozó előtérbe állíthat a
dinamikus hálózat többi eleméhez képest.
Ilyen módon a szótári címszavak mellett megjelenő stílusminősítés preskriptív jellegű, a preskripció pedig a nyelvművelés egyik legfőbb ismertetőjegye. Lanstyák azt
is kiemeli, hogy az értelmező szótárnak ugyan nem feladata a nyelvművelés és az sem,
hogy kijelölje a helyes nyelvi formákat, mégis előfordul, hogy a szótár lapjait áthatja ez a
szándék. A stílusminősítések magyarázata esetenként túlságosan kategorikus és megbélyegző lehet, ez pedig azt vonja maga után, hogy a szótár az ezekkel ellátott címszavakat
is megtoldja valamiféle normatív értékítélettel (Lanstyák 2003: 376).
Az Nszt. a stílusminősítésekre vonatkozó stratégiáját már az előkészületi munkálatok
során is úgy próbálta alakítani, hogy az alkalmazásuk minimális mennyiségű legyen és
az is csak a legszükségesebb esetekben (Elekfi 1997a: 197, 1997b: 310). A cél az volt,
hogy inkább a különböző példamondatokból derüljön ki a címszavak hangulata. Az időbeli korlátokat a viták szerint az első és utolsó adatok évszáma jelöli (tehát volt olyan
intenció, hogy más jelzés ne legyen a szavak avíttságáról), végül azonban megmaradt a
rég és a kissé rég stílusminősítés a Nagyszótárban.
Az alább közölt vizsgálat a nyelvhasználói attitűd és a szótár(író)i utasítások különbségére mutat rá elsősorban. A preskripció annak velejárója, hogy a szótár feltételezett
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használója egyfajta ajánlásként értelmezheti azt, ha az adott jelentésnél szerepel egy stílusminősítés. Ha a laikus nyelvhasználó számára egy-egy szó adott kontextusbeli használatához például trágárság vagy durvaság érzése párosul, az valószínűleg az ő korábbi élményein alapul, tehát a stílustulajdonítás egyfajta megfigyelés, majd a megfigyelt
használatról következtetések levonásának eredménye. A szótári minősítések viszont
eleve adottak, ráadásul az azokat bemutató esetleges példamondatok előtt szerepelnek,
a szótárhasználói stílustulajdonítást így már a példák megismerése előtt befolyásolják.
3. A nyelvhasználói attitűdök. Esettanulmány. A dolgozat hátterében álló empirikus
vizsgálat a nyelvhasználói attitűdök és a szótár stílusminősítései közötti összefüggéseket
és eltéréseket kutatta. A nyelvhasználókat Google-kérdőíven keresztül kérdeztem meg,
három feladat segítségével. Az adatközlőket tájékoztattam, hogy az ÉrtSz., ÉKsz.2 és
az Nszt. címszavainak stílusminősítési metódusai és a saját intuícióik közötti párhuzamokra irányul a kérdőív. Így arról is tájékoztattam őket, hogy azok a szavak, amelyekről
véleményt kell alkotniuk, valamelyik, akár több értelmező szótár címszavai.
A kitöltőknek három kérdésre kellett válaszolniuk. Mind a három feladatban tíz szóról kellett véleményt alkotniuk a megadott stílusminősítések közötti választással. Mindhárom feladatban voltak „kakukktojás” kifejezések is, amelyek segíthetik a szótárak
stílusminősítése és a nyelvhasználói attitűdök közötti összefüggések objektív megállapítását. A kakukktojásokat az 1–3. táblázatban csillag (*) jelzi. A kérdőívet 51 válaszadó
töltötte ki, nem tekinthetők reprezentatív mintának, az adatok elemzésekor ezt érdemes
figyelembe venni.
3.1. Az egyes stílusminősítések közötti különbségek problémája. A kérdőíves feladat
első kérdése az volt, állapítsák meg tíz megadott kifejezésről (l. 1. táblázat), hogy a dur‑
va, a vulgáris és a trágár közül melyik jelző illik rájuk legjobban.
Azért ezen stílusminősítéseket adtam meg lehetőségként, mert pontos megkülönböztetésük nem egyszerű. A beérkezett válaszokat az ÉKsz.2 anyagával vetettem össze,
mivel a három egymáshoz hasonlító stílusminősítés ebben a szótárban külön-külön használatos, a másik kettőben nem szerepel mindhárom.
A stílusminősítéseket az ÉKsz.2 az alábbi módon definiálja: durva: „sértően, megalázóan, gyak[ran] kakofemisztikusan nyers”; a vulgáris: „kirívóan igénytelen beszédmódra
jellemző, bántóan közönséges, alantas”; a trágár: „tabusított megnevezéseket (gyak[ran]
tüntetően) használó beszédmódra jellemző, szeméremsértően illetlen” (XXI–XXIII).
A sértő, bántó hangnem említése mindegyik definícióban közös, a definíciókban a
fentiek mellett használt nyers, közönséges, illetlen definitív kifejezések között pedig
nehéz lenne különbséget tenni. A magyarázatok még az ilyen szavakat használó diskurzusok szituációira utalnak az olyan kifejezésekkel, mint az igénytelen beszédmódra
jellemző vagy a tabusított megnevezéseket használó beszédmódra jellemző. Ezeket azért
fontos kiemelni, mert a három stílusminősítés a szótár által adott meghatározások alapján is nehezen választható el egymástól, a szótáríró döntése feltehetően valamilyen ok
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szerint megalapozott. Ahol szükséges volt, a kérdésben kontextussal vagy jelentésmegadással pontosítottam a szó használatát, követve az ÉKsz.2-t (l. 1. táblázat agyvíz, állati,
nyalás adatai).
Az adatközlők az alábbiak közül választhattak: „durva”, „vulgáris”, „trágár” vagy
„egyik sem”. Nem kaptak arra vonatkozó információt, van-e közöttük olyan, amelyik
egyikbe sincs besorolva, ebben a feladatban a „kakukktojás” a nyalás ’hízelkedés’ volt,
amelyet biz pejor minősítésekkel láttak el, vagyis a szótár írói szerint ennek a használata
ebben a jelentésben bizalmas és pejoratív stílusban szokásos.
Az 1. táblázat is mutatja hogy nemcsak a szavak között volt kakukktojás, hanem a
stílusminősítések között is, trágár minősítést ugyanis ebben a kiadásban egyik kiválasztott szó sem kapott. Az 1. táblázat harmadik oszlopában azt a kategóriát tüntetem fel,
amelyiknél a legtöbb válasz érkezett.
1. táblázat
A stílusminősítések különbségei
Lemma
agyvíz (pl. felforr az agyvize)
állati (pl. állati jó)
apafej
becsajozik
cseszeget
franc
kisapa
nuku
strici
*nyalás ’hízelkedés’

Szótári minősítés
durva gúny
vulg
vulg
argó v. durva
durva
durva
vulg is
vulg
durva
biz pejor

Leggyakoribb válaszadói minősítés
egyik sem
egyik sem
egyik sem
egyik sem
trágár
egyik sem
egyik sem
egyik sem
vulgáris
vulgáris

A táblázat mutatja, hogy egyetlen esetben sem egyezett a leggyakoribb válasz a szótár
saját stílusminősítésével. Érdekes az is, hogy a választott szavak közül tízből hetet sem
trágárnak, sem vulgárisnak, sem durvának nem tartott a legtöbb válaszadó. Ugyanakkor
a kontrollszó, a nyalás, amelyiknek pedig a szótár adott ezektől eltérő stílusminősítést,
a legtöbb válaszadó szerint mégis vulgáris.
A kitöltők választása két esetben volt egymáshoz közel. Az egyik ilyen a franc volt,
ahol a 19 „egyik sem” választ 16 „durva” követte. A cseszeget-nél még kiegyenlítettebb
lett a válaszok aránya: 16 trágár, 13 vulgáris, 12 durva és 10 egyik sem válasz érkezett.
Ez a két lexéma mutatta leginkább azt, hogy a válaszadók nem minden esetben tudnak
éles különbségeket tenni a különböző stílusminősítések között. A részletes eredményeket az 1. ábra szemlélteti.
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1. ábra
Az első feladat részletes eredményei

3.2. Egy minősítéshez kapcsolódó intuíciók. A második feladat azt kérte az adatközlőktől, válasszák ki tíz kifejezésből (2. táblázat), melyek azok, amelyek szerintük gúnyosak.
Ez a feladat azt mutatja, hogy egy meghatározott stílusminősítésről milyen intuícióik
vannak a beszélőknek. A feladathoz olyan szavakat választottam, amelyeket az ÉrtSz.,
ÉKsz.2 és az Nszt. közül valamelyik ellátott gúnyos stílusminősítéssel. A tíz példaszó közül itt kettő kakukktojás: a becsiccsent és a tintás (’ittas’ értelemben) lexémákat ugyanis
egyik értelmező szótár sem látta el ezzel a minősítéssel.
A feladat tehát arra irányult, hogy a beszélők is gúnyosnak érzik-e azokat a szavakat,
amelyeket az értelmező szótárak. A két plusz szó itt arra szolgál, hogy gúnyos minősítést
nem kapott lexémákat besorolnának-e a válaszadók ebbe a stílusba.
A 2. táblázat mutatja az eredményeket. A kakukktojás kifejezések itt a tintás és a
becsiccsent voltak. A lexéma vonal azt mutatja, hogy hányan érezték gúnyosnak az adott
kifejezést.
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2. ábra
A gúnyos minősítéshez tartozó intuíciók

Az eredmények alapján van összefüggés a szótári stílusminősítés és az adatközlők
intuitív nyelvhasználata között. A legkevesebb adatközlő a becsiccsent lexémát tartotta
gúnyosnak (a mordály-lyal együtt), illetve a harmadik legkevesebb szavazatot kapta a
tintás szó, amelynél megadtam azt is, hogy az ’ittas’ jelentésére vonatkozik a kérdés,
nem a ’tintafoltos’ jelentésegységre. Azonban így a válaszadóknak még mindig 24%-a,
vagyis csaknem negyede, gondolta azt, hogy ez egy gúnyos hangvételű használata a
szónak.
Szembeötlő a mordály lexéma eredménye. Mindössze három adatközlő választotta
azt, hogy ez a szó gúnyos, holott az ÉrtSz. és az ÉKsz.2 is ezzel a minősítéssel látta el.
A nagy különbség oka talán az is lehet, hogy a nyolc valóban gúnyos minősítésű lexémából a mordály kivételével hét, illetve a tízből (szintén ezzel az egy kivétellel) kilenc
személyre vonatkoztatható tulajdonságot (pl. mitugrász, randa), cselekvést (becsiccsent)
nevez meg vagy magát a személyt (aggszűz, bájgúnár, bár ezeket is lehet jelzős szerkezetben használni: aggszűz asszony). Az a két kifejezés, amelyet a legkevesebb válaszadó jelölt meg gúnyosként, bizonyos szempontokból kilógnak a sorból. A becsiccsent az
egyetlen ige a felsorolásban, a mordály pedig az egyetlen olyan főnév, amelyet emberre
nem lehet vonatkoztatni, illetve melléknévként nem használatos.
Ebben a feladatban nyolc, az adatközlőknek valamelyik, vagy akár több értelmező
szótárban gúnyos minősítéssel ellátott és kettő ilyen minősítés nélküli szóról kellett eldönteniük, hogy szerintük gúnyosak-e vagy nem. A válaszadók közül 40-en vagy annál
többen gondolták a kiválasztott értelmező szótárakkal összhangban, hogy a bájgúnár,
divatmajom, mitugrász, bőgőmasina kifejezések gúnyosak. Az első kérdéshez képest
tehát sokkal inkább egyeznek ennél a kérdésnél a beszélői intuíciók a szótárírói kategorizációkkal. A kiugró kivétel a mordály volt, amelyről mindössze hárman gondolták,
hogy gúnyos.
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3.3. Egy stílusminősítés skalaritása. A harmadik feladat az volt, hogy tíz szóról állapítsák meg az adatközlők, mennyire érzik választékosnak, ezt egy nullától ötig terjedő
skálán kellett jelölniük.
A választékos stílusminősítés mind a három értelmező szótárban szerepel. A tíz szó közé
(l. 3. táblázat) két kakukktojást tettem, amelyeket egyik szótár sem látott el ilyen minősítéssel, ezek a díszünnepély és a korelnök. A gyümölcsöző melléknévnél megadtam zárójelben,
hogy pl. vállalkozásra vonatkoztatva értendő, és nem ’gyümölcsöt hozó növény’ értelemben.
A 3. táblázatban a szótári címszavak mellett azt a számot jelölöm, amelyre a legtöbb
válasz érkezett, utána pedig azt is, hogy ez hányat jelent az 51-ből. A második oszlopban
tehát a 0 azt jelentené, hogy az ezt választók egyáltalán nem érzik választékosnak az
adott szót, az 5-ös pedig a leginkább választékos a skálán.
3. táblázat
A választékosság skalaritása
Lemma
gyümölcsöző (pl. vállalkozás)
malícia
tündöklés
tradicionális
merészel
*korelnök
bűntelen
*díszünnepély
ábrándozik
ajzószer

A választékosság szintje
4
5
3
4
2
3
3
3
3
3

Válaszok száma
az adott kategóriában
18
20
20
16
16
15
15
14
13
11

Ahogy a 3. ábra mutatja (l. lejjebb), a válaszadók valamilyen mértékben minden kifejezést választékosnak minősítettek, 3 alá csak egyetlen egyszer ment le a legtöbb szavazat, a 2-es értékre a merészel esetében. A két kakukktojás, a korelnök és a díszünnepély
3-as eredményt kapott az adatközlőktől. A korelnök esetében valójában a legkevesebb
szavazat, összesen három érkezett arra, hogy egyáltalán nem választékos a kifejezés.
A díszünnepély lexémáról már nyolcan gondolták, hogy nem választékos.
Láthatjuk, hogy a legtöbb szónál a befutó válasz 3-as vagy 4-es lett, ez tízből nyolc
szóra igaz. A beérkezett válaszok alapján a többi szó közül kiemelkedik a merészel és a
malícia. Ahogy már fentebb említettük, a merészelről gondolta a válaszadók többsége
azt, hogy ez a legkevésbé választékos. Ez az a lexéma, melyet senki sem tart teljes mértékben választékosnak (5). A malíciá-t a legtöbben, húsz szavazattal 5-ösre értékelték, ez
volt az egyetlen ilyen, ahol a leginkább választékos válaszlehetőség nyert.
A feladat arra irányult, hogy a stílusminősítéseket (jelen esetben a választékos példáján keresztül) mennyire lehet fokozatosság kérdésének tekinteni. Az eredmények több
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irányba vezetnek. Egy-egy ilyen minősítés nem csupán igen-nem kérdése. Az Nszt. ezt a
bináris oppozíciót már oldja, amennyiben azt indokoltnak tartja, használja a minősítések
előtti kissé módosítást.. Ezek alapján egy szó lehet választékos, kissé választékos és a
hétköznapi társalgások eleme, vagyis létezik átmenet is.
Az eredmények tehát egyrészt azt mutatják, hogy az 51 válaszadó a hatfokú skálán
legalább ötféle válaszlehetőséget jelölt meg, de 10-ből 7-szer mind a hatra érkezett válasz. Ez arra enged következtetni, hogy a válaszadók nyelvérzéke különféle: az egyes
lexémákhoz illesztve a választékosság fokozatosság kérdése. Másrészről azt is meg kell
említeni, hogy középső értékekre érkezett a legtöbb válasz. Ez arra utalhat, hogy a válaszadók nem minden esetben tudtak vagy akartak szélső értékekkel állást foglalni ebben
a kérdésben.
3. ábra
A válaszok megoszlása a választékos minősítés kapcsán
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4. Összegzés. A dolgozat azt vizsgálta, hogy az értelmező szótárakhoz kapcsolódhat-e
nyelvművelő tevékenység – akár a szótárírói besorolások és a nyelvhasználói attitűdök
különbségéből fakadóan. Ehhez három nagy, széles körben is elérhető értelmező szótárat
tekintettem át. A dolgozatban több szempontból és különféle módszerekkel igyekeztem
megvizsgálni, hogy a nyelvművelő tevékenység hogyan valósulhat meg az értelmező
szótárakban.
A dolgozat 3.1.–3.3. pontjában mutattam be az empirikus kutatást. A kutatás alapkérdése az volt, hogy mennyiben esnek egybe, illetve mennyiben különböznek a szótárírói, -szerkesztői stílusminősítések) a beszélői intuícióktól.
A vizsgálatok és a szakirodalmi alapozás arra világított rá, hogy az értelmező szótárakban a szótár íróinak döntései és a nyelvhasználói benyomások mutathatnak releváns különbségeket. A szótárakban egy-egy szónál preskriptív jellegű jellemzéseket is
találunk, amelyek meghatározása azok használati szituációira adhatnak utasításokat. Ez
lehet burkolt, illetve kevésbé burkolt is, mindenesetre a laikus nyelvhasználói megítélésektől lényegesen eltérhetnek.
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Az ‑á/‑é jeles múlt dimenzionális nyelvészeti
vizsgálata 16–18. századi misszilisekben1
Bagyinszki Szilvia
Eötvös Loránd Tudományegyetem
bagyinszki.szilvia@gmail.com
Egy nagyobb kutatás keretében a magyar múltidő-rendszer alakulását vizsgálom 16–
18. századi misszilisek alapján. A dimenzionális szemlélet érvényesülése érdekében
a magyar nyelvterületet 5 régióra osztottam, a korpuszt pedig úgy alakítottam, hogy
három idősík összevetésére adjon lehetőséget: a 16. század első feléből, a 17. század
első feléből, valamint a 18. század első feléből válogattam iratokat. Dolgozatomban e
vizsgálat egy részletét mutatom be: az ‑á/‑é jeles múlt előfordulási arányának alakulását, valamint funkcióit. Továbbá a létigék és az összetett múlt idők segédigéinek (vala,
volt) alakjait és területi jellemzőit vizsgálva az ‑á/‑é jeles múlt visszaszorulásának és
a ‑t(t) jeles múlt térhódításának folyamatáról kívánok következtetéseket levonni.
Kulcsszók: dimenzionális nyelvészet, múlt idők, misszilisek, ‑á/‑é jeles múlt, középmagyar múltidő-rendszer.

1. A kutatás bemutatása. A tanulmány egy nagyobb, a középmagyar múltidő-rendszer
átalakulását vizsgáló kutatás eredményeinek egy szeletét mutatja be (vö. Bagyinszki
2019), a vizsgált múlt idők közül az ‑á/‑é jelesre fókuszál. A vizsgálat korpuszát 15–
18. századi misszilisek képezik, melyek eredetileg magyar nyelven íródtak, és a korszak
nyelvemlékei közül vélhetően a legjobban tükrözik a korabeli beszélt nyelvet. A dimenzionális szemlélet érvényesítése érdekében három korszakból, a 16., 17. és 18. század
első feléből vizsgáltam leveleket (l. 1. táblázat), melyeket öt régióba soroltam (l. 1. ábra;
az iratok régióba sorolásának szempontjaihoz, illetve a felmerült módszertani problémák
ismertetéséhez l. Bagyinszki 2019: 19–20).
A 16. század első feléből (pontosabban a 15. század végétől 1541-ig terjedő időszakból) a Hegedűs Attila és Papp Lajos által közzétett iratokat vizsgáltam (KL.). Az 1600
és 1641 között keletkezett iratok között szerepelnek Bethlen Gábor (BethL. 1600–1629,
23 levél), Bocskai István (BocskL. 1600–1606, 39 levél), I. Rákóczi György és Lo
rántffy Zsuzsanna (RGy. 1632–1641, 98 levél), a költő-hadvezér Zrínyi Miklós (ZrínyL.
1627–1641, 20 levél), a Batthyány család (LPÉ. 1622–1640, 71 levél), valamint Illésházy István és Pálffy Kata (PKL. 1602–1604, 8 levél) levelei. Az 1700 és 1726 közötti
1

A dolgozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú Új Nemzeti
Kiválóság Programjának támogatásával készült.
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levélírók a következők: Rákóczi Erzsébet (REL. 1700–1704, 24 levél), II. Rákóczi Ferenc (RFL. 1703–1707, 21 levél), Barkóczy Krisztina (BarkL. 1703–1704, 13 levél),
Bercsényi Miklós (BercsL. 1701–1702, 12 levél), valamint a peregrinus diákok közül ifj.
Pápai Páriz Ferenc (PL. PPF. 1711–1726, 32 levél), Ajtai András (PL. AA. 1713–1717,
6 levél), Kibédi András (PL. KA. 1715–1717, 10 levél) és Csernátoni Gajdo Dániel (PL.
CsGD. 1720–1725, 8 levél). (A továbbiakban a forráskiadvány címének az irodalomjegyzékben közölt és feloldott rövidítésével és a levélnek a forráskiadványban szereplő
sorszámával fogok utalni az egyes iratokra.)
1. táblázat
A korpuszt képező levelek számának idősíkonkénti és területi megoszlása
16. sz.
17. sz.
18. sz.
Összesen

Dunántúl
86
91
–
177

Észak
25
106
57
176

Kelet
26
–
13
39

Erdély
8
62
56
126

Dél
6
–
–
6

Összesen
151 (211)2
259
126
536 (596)

1. ábra3
A magyar nyelvterület öt régióra osztása

2
3

A KL. 211 iratában fordult elő múlt idejű ige, e levelek közül 151 sorolható az 5 régió valamelyikéhez.
A térkép elkészítésében nyújtott segítségéért testvéremnek, Bagyinszki Csabának tartozom köszönettel.
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2. Az ‑á/-é jeles múlt a legősibb eredetű igeidőnk (fgr. *‑j > m. *‑i̯ [az ige tővégi vokálisával diftongus] > ‑í/‑é, illeszkedéssel ‑á > ‑é/‑á;4 (l. E. Abaffy 1991: 107–109).
Funkciójának hagyományosan „a jelennel kapcsolatba nem hozott, általános »elbeszélő«
múlt”, „a folyamatos, befejezetlen múlt” (E. Abaffy 1991: 118; vö. Bárczi 1963/1996:
162) jelölését tartja a szakirodalom. A kései ómagyar korban az írott nyelvben a múltban
megtörtént és a jelennel kapcsolatba nem hozott esemény időviszonyítás nélküli leírása
a feladata, független „az ige tartós, mozzanatos vagy befejezett jellegétől” (E. Abaffy
1992: 153). Tehát „a személytelen elbeszélések múlt ideje, azaz amikor az elbeszélő személye nem kerül előtérbe” (uo.), az élőbeszédet tükröző szövegekben pedig közelmúltra
utalhat – ez utóbbi funkcióját a BécsiK. és a SzékK. összehasonlítása alapján nyelvjárási
sajátosságnak tartja E. Abaffy (1992: 154). Mohay Zsuzsanna a misszilisek múlt idejű alakjait vizsgáló disszertációjában megállapítja, hogy az „-á/-é jeles múlt időnek az
időstruktúra jelölésével kapcsolatos szerepkörei közül kiemelkedik egy, amely a korpusz
egészére jellemző, valamennyi forrásban megtalálható, és előfordulása kimondottan
gyakori”, mégpedig a közelmúlt kifejezése (2018: 76). Azt is hozzáteszi, hogy ez a funkció a 16–17. században is markánsan jelen van, és nem mutat területi eltéréseket (78).
A generatív iskola5 szerint ez az igeidő befejezetlen aspektusú (a befejezett aspektus
jele a ‑t lenne), ennélfogva az ‑á/‑é (‑a/‑e) múltidő-jel az egyszerű6 múlt („a jelenre közvetlen hatással nem bíró múltbeli események, eseménysorok elbeszélésének az ideje”)
jele volt (É. Kiss 2014: 62).7 A továbbiakban látni fogjuk, hogy a vizsgált misszilisekben
nem érvényesül szigorú következetesség
2.1. 16. század. A korszakban csaknem minden régióban megközelíti vagy akár meg
is haladja a 15%-ot az előfordulási aránya (a déli régió kiugróan alacsony százalékos
aránya vélhetően az alacsony, ezáltal ilyen jellegű számításokra alkalmatlan adatmen�nyiségre vezethető vissza).
2. táblázat
Az ‑á/‑é jeles múlt előfordulási száma és aránya a 16. században régiónként
Észak
db
54
4
5

6
7

%
17,14

Kelet
db
41

%
18,55

Erdély
db
6

%
14,63

Dél
db
3

%
6,38

Az egyéb változatokat l. E. Abaffy 1991: 107–109.

Dunántúl Összes régi- Összes
óhoz köthető
db
%
db
%
db
%
135 14,72 239 15,51 356 16,95

A generatív grammatika szerint a magyar nyelv „[t]örténetének egy körülbelül ezeréves szakaszában,
feltehetőleg a kései ősmagyar kortól kezdődően […] öt igeidőt használt, melyekkel az eseményeknek
nemcsak a külső idejét, hanem a belső időszerkezetét, másként aspektusát is jelölte” (É. Kiss 2014:
60). E rendszerben másképp írják le a múlt idők funkcióit, ill. máshogy nevezik meg az igeidőket:
a mondott befejezett jelen, a monda egyszerű múlt, a mond vala befejezetlen múlt, a mondott vala
pedig befejezett múlt (É. Kiss 2005: 421–422).
Egyszerű igeidő esetén a szituációidő (SzI) és a referenciaidő (RI) egybeesik (É. Kiss 2005: 421).
Szentgyörgyi szintén az „aspektustól független használat” mellett érvel (2014: 261).
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„Személytelen elbeszélésre” (vö. E. Abaffy 1991) nem találtam egyértelmű példát;
elvétve található olyan adat, amely nem a beszélővel megtörtént eseményre utal, hanem
a személyes érintettségű történetmesélésbe ékelődve az eseménysor másik résztvevőjének élménye is ‑á/‑é jeles múlttal szerepel (1a). Ezt viszont annak tulajdoníthatjuk,
hogy a levélíró egyszerűen nem váltott igeidőt, mert ezt nem érezte indokoltnak. Ezek az
adatok rendszerint egyúttal közelmúltra utalnak (pl. 1b).
(1) a. echer ÿs gerebem = alath mene el harom ezer therek en magam akorth zemely zerÿnth otth walekh en akorth megh oltalmasam mynd az segenshegeth
mÿnd az maÿorsagoth ne hagjek en semÿth el weznẏ benne (KL. 237.)
b. az ew keth tarazkÿath es el wÿthethee: hogh kÿbewl az kewssegnek ÿghen
nagh remolethÿ len es ÿedese awag kethsege, merth hogh az nep mÿkoron el
mene, az algÿwkoth wele eghethembe el wÿwek (KL. 90.)
Gyakoribb a személyes érintettségű elbeszélés, elsősorban a közelmúltra vonatko
zóan,8 noha a hosszas eseménysorok következetesen ‑á/‑é jeles alakokkal történő elbeszélése nem jellemző.
(2) a. kyral halala wtan vezte Bornēyzya hercheg halala vtan petew tamas rattkaẏ
Bencze ezek foztanak meg menden morhambol ky veztenek (KL. 23.)
b. ez el mwlth wosarnapon hallam meg hogh Kewzegre ÿoth wolna: es
legotthan oda menek hozza: es mÿnden woltha kepen az mÿnth ÿobban thwttham
nekÿ meg mondam es eleÿbe adam (KL. 90.)
c. hogÿ possonbol. ala Jndoleek thereek kanÿsaÿ lazlonak Eg hazahoz. holoth
talalam mÿnth hwgonwal Egÿenbe (KL. 49.)
Grammatikai időviszonyításra is használták, elsősorban a ‑t(t) + vala/volt szerkezetű
múlthoz képest fejezett ki utóidejűséget:
(3) a. azokat kyket [ky]ltek vala [ka]pytan vramnak adam egÿket (KL. 132.)
b. Jmar Megh Jrattam wala e lewelet azon kezbe hozanak Jde posonba leweledet (KL. 150.)
Szembeötlő az ún. mondásigék nagy aránya, az adatoknak csaknem a fele ide sorolható, ám ha figyelembe vesszük a „mondás” mediális ellentéteként értelmezhető
„írás”‑ra vonatkozó adatokat is, akkor ezen igék aránya eléri az adatok felét, a keleti
régióban a negyedét.9 Ezek túlnyomó többsége egyes szám első személyű alak, tehát a
8

9

A személyes érintettség és a közelmúlt kifejezésének összefüggéseiről figyelemreméltó megállapításokat tesz Mohay (2018: 110–113).
Mohay szemantikai szempontból külön kategóriaként értékeli „a levélváltás, híradás körülményeit
kifejező igék csoportját” (2018: 107).
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személytelen elbeszélés kritériuma aligha tekinthető az élőszóhoz közelebb álló szövegtípusokra érvényesnek. Mohay is foglalkozik a mondással kapcsolatos igék kimagasló
előfordulási arányával, a misszilisekben régiótól függetlenül, számottevő területi eltérések nélkül megfigyelhető gyakori előfordulásuk (2018: 88). A korabeli boszorkány- és
úriszéki perek adatai is analógiát mutatnak a misszilisek ezen sajátosságával, és ezekben
a szövegtípusokban „szinte csak mondással kapcsolatos igéken jelenik meg” az ‑á/‑é
múltidő-jel (2013: 77), jóllehet ezek nagy része egyenes vagy függő idézetek bevezető
mondataiban található, így sajátos szövegtagoló funkcióval is bír (2018: 89–90).
(4) a. es mÿnden woltha kepen az mÿnth ÿobban thwttham nekÿ meg mondam es
eleÿbe adam (KL. 90.)
b. azth mondak es azth ÿzenek the kegÿelmednek hogh kezek el mennÿ zemelek zerenth mÿnd nepesthewl (KL. 95.)
Ugyanakkor nemcsak a mondásigék tűnnek fel kiemelkedően gyakran, hanem egyes
nagy frekventáltságú, az alapszókincshez tartozó igék is – ezek bizonyos szófordulatokban, olykor többé-kevésbé kötött formulákban vagy akár önmagukban is őrizhetik a
korábban domináns ‑á/‑é jeles alakokat. Erre a jelenségre Mohay is felfigyel, disszertációjában figyelmet szentel az ún. prototipikus igék szemantikai csoportjának. E kategóriába éppen ezek, a mindennapi életben nagy gyakorisággal előforduló tevékenységeket,
folyamatokat jelölő igék tartoznak, közéjük sorolja – egyebek, például a gyakori mozgással kapcsolatos igék mellett – a mondással, közléssel kapcsolatos igéket is (2018:
84–93). Mindazonáltal az ebbe a kategóriába tartozó adatok esetében gyakran keresztező
szempontnak tekinthetjük a közelmúltra való utalást. A 3. táblázatban a három idősík
leggyakoribb igéit közlöm előfordulási számukkal, az igekötők figyelembe vétele nélkül.
(5) a. Eochem trincelbolÿ ÿrt vala minap leuelet: kÿt ennekem pÿnkest nap elot
valo penteken adak meg: (KL. 120.)
b. leweledet kÿnek dathoma wagÿon Pragaba 20 Maÿ ez Maÿ Napon hozaak
Megh (KL. 147.)
c. Kezenethewmet Jo ewchem ma hozanak egh leweledet (KL. 154.)
3. táblázat
A leggyakoribb előfordulású igék idősíkonként10
16. század
mond 38
van 24
ad 17
ír 9
10

17. század
hoz 37
akar 31
érkezik 19
ad 19

18. század
van 15
érkezik 9
ír 9
jön 8

A táblázatban kiemelve szerepelnek a mindhárom idősíkon a legfrekventáltabbak közé tartozó igék.
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16. század
hall 9
küld 8
lesz 7
tesz, lát, üzen, fogad, hoz 6-6

17. század
jut 13
jön 10
ír, van, mond 8-8
esik 6

18. század
mond 8
hoz 7
vesz 5
akar, bocsát, kell 4-4

Látható, hogy a létige minden évszázadban szerepel a leggyakoribb ‑á/‑é jeles igék
között, továbbá a mond is – ebből adódhat, hogy a mondásigékre figyelt fel a korábbi
kutatás. A vizsgált korpuszban is nagy az arányuk, de ‑t(t) jeles változatuk is előfordul,
bár kétségkívül magasabb körükben az ‑á/‑é jelesek aránya, mint más igék esetében.
Az ír és a hoz, ad többnyire a levél írására és érkezésére vonatkozó formulákban fordul elő (a 17. századtól az érkezik szintén). Megemlítendő egy további szemantikai
szempont is: Mohay kitér egyes modális igék, elsősorban az akar gyakori ‑á/‑é jeles
előfordulására (2018: 82–83). A jelen tanulmány alapjául szolgáló korpusz – kisebb
terjedelménél fogva – kevésbé ad lehetőséget megalapozott következtetések levonására
az igék szemantikáját illetően, mindazonáltal szembetűnő, hogy a 17. századi adatok
között előkelő helyet foglal el az akar, illetve a létige is kétségtelenül a modális igék
kategóriájába sorolható.
2.2. 17. század. Ebben a korszakban csak az északi régiót, Erdélyt, valamint a dunántúli
régiót vizsgálom. Ezek közül a dunántúli iratokban a legalacsonyabb az ‑á/‑é jeles múltak aránya, a másik két régió kisebb eltérést mutat egymáshoz és az összesített átlaghoz
képest.
4. táblázat
Az ‑á/‑é jeles múlt előfordulási száma és aránya a 17. században régiónként
Észak
119 9,73%

Erdély
80
8,83%

Dunántúl
42
6,26%

Összesítve
242 8,61%

Nagyon gyakori, hogy az ‑á/‑é jeles múlttal közelmúltra utalnak, melyet sok esetben
időhatározóval is megjelölnek:
(6) a. Az Patakrúl jütt katonát ma küldém ki az táborban (RGy. 25.)
b. kültem uala ide egÿ szolgamatth Vduar birone aszoniomhoz, czak orussagok tudakoznÿ, mast hogi megh erkezek, hoza az Nagyságod iedzeset, mint
köllessek az Sauanio uizell elnem (LPÉ. 1.)
Ebben a korban is megjelennek bizonyos nagy frekventáltságú igék, melyek jellemzően egyúttal közelmúltra is utalnak, továbbá sok esetben a levelekre jellemző formulákban jelennek meg:
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(7) a. Csak ez órában hozák az Vadászy Pál levelét (RGy. 8.)
b. Az kegyelmed levelét is csak szintén most hozák (RGy. 19.)
c. Mi az úr isten áldomásából tegnap 11. órakor jutánk ide (RGy. 9.)
d. Szentpáli tegnap juta meg az portáról (RGy. 12.)
e. Az portáról tegnap délután egy órakor érkezék szolgám (BethL. 32.)
f. Csak tegnap érközék reggel az fővezértül emberem levelével együtt
(BocskL. 80.)
A feltehetően latin hatásra kialakult grammatikai időviszonyítás is megjelenik a korszakban. Változatos igeidőkkel viszonyítják, sokszor nem is az ‑á/‑é jeles múlt fejezi ki
a későbbi eseményt:
(8) a. Hogy innen el menel valami lewelekett hoztak vala vtanad, az kik keozeott
Bogaci Marttha aszonnakis volt egy lewele, (PKL. 13.)
b. de miuta Bozint megvaltak, es Palfj Miklos meg hala, ciak az Isten es magunk tugiuk menj sok bantasokatt szenuetunk (PKL. 13.)
c. Hogy kegyelmed elmene, másnap reggel bizonyosan hozzák, hogy Segesvárat az gyűlést celebrálni nem akarnák engedni (BethL. 12.)
d. mert amikor kegyelmed bejöve velek, maga szemeivel látta az én számtalan
szorgalmatosságomat (BethL. 18.)
2.3. 18. század. A harmadik idősík múltidő-használatát az északi, a keleti és az erdélyi
régióból származó iratok bevonásával vizsgálom. A keleti régió és Erdély adatai közel azonosak, ezeknél magasabb arányt mutatnak az északi régió adatai, melynek okára
alább térek ki részletesen. Összességében elmondható, hogy az ‑á/‑é jeles múlt szerepe
tovább csökken az időszakban.
5. táblázat
Az ‑á/‑é jeles múlt előfordulási száma és aránya a 18. században régiónként
Észak
61

Kelet
7,93% 14

Erdély
Összesítve
5,91% 69
5,20% 144
6,17%

A Peregrinuslevelek (PL.) szövegközlései lehetővé teszik, hogy külön vizsgáljuk a Székelyföldet, illetve Erdélynek a nem Székelyföldhöz tartozó részeit. Két nem székelyföldi
peregrinus diák (ifj. Pápai Páriz Ferenc, Kibédi András) leveleit vizsgáltam meg, valamint két olyan diákéit, akik a mai Kovászna megye területéről származnak (Ajtai András,
Csernátoni Gajdo Dániel). A táblázatban feltüntetett adatokból egyértelműen kirajzolódik,
hogy a 18. században már számolhatunk a Székelyföld változatosabb múltidő-használatával: míg más területeken a ‑t(t) jeles múlt egyre nagyobb teret hódít (jóval meghaladja a
90%-os arányt), addig a Székelyföldön 80% alatt marad az előfordulási aránya
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6. táblázat
Az ‑á/‑é jeles múlt előfordulási száma és aránya a 18. században

Erdély (nem Székelyföld)
28
2,66%
ifj. Pápai Páriz Ferenc Kibédi András
9
1,07%
19
9%

Kovászna megye (Székelyföld)
41
15,02%
Ajtai András
Csernátoni Gajdo Dániel
16
10,32%
25
21,19%

Az igék jelentős része közelmúltra utal:
(9) a. Vala most időm az íráshoz, azért írék ennyit (RFL. 29.)
b. Zbarai Mártont tennap temettetém el rövid ideig itt való tiszttartósága után
(REL. 73.)
c. Mai napon érkezék ebéd tájba Montecucoli kapitánnya mintegy nyolcvanadmagával (BarkL. 10.)
Ebben a korszakban is megjelennek bizonyos gyakran előforduló – prototipikus –,
rövid igék:
(10) a. Pápai Vramtol jőve az minap ide egj iskatulya valami gjőkerekkel, dirigalta
volt Alvinczi Vramhoz (PL. AA 38.)
b. A Meltgs Ur Teleki Josef Uram grátiajából vévék a’ napokban a’ M. Urfi
által Dresdábol négj arannyakat (PL. CsGD 96.)
c. az Király ministereit Kegyelmed hasonlóképpen assecurálhatja, hogy,
amint mondánk, ha békességre fakadna is a dolog: az király kárával az hátramaradott summát distrahálni nem kívánom (RFL. 11.)
A 18. században is adatolható grammatikai időviszonyításra alkalmazott forma:
(11) a. Bepecsételtem és expediáltam volt már ezen levelemet, midőn mutatá az
udvari kapitány az Kegyelmed neki írott levelét (RFL. 15.)
3. A létige ‑á/‑é jeles alakjainak aránya főigeként és segédigeként. A főigék és az
összetett múlt idejű alakokban előforduló segédigék összevetésével kívánok feltárni ös�szefüggéseket az ‑á/-é jeles és a ‑t(t) jeles múltak viszonyával kapcsolatban. Az adatok
tanúsága szerint a 16. században a létige főigeként már – az alulreprezentált erdélyi
és déli régiót figyelmen kívül hagyva – 80% fölötti arányban ‑t(t) jeles alakban fordul
elő. Mivel a segédigéknél viszont azt látjuk, hogy (a déli régiótól ismételten eltekintve)
mindegyik régióban eléri az 50%-ot a vala, tehát ez a segédige mintegy konzerválja az
‑á/-é jeles múltak korábbi dominanciáját, nem vethetjük el, hogy a sokszor névszói-igei
predikátum elemeként (azaz egy névszót „kiegészítő” nyelvi jelként) előforduló létige
állítmányi funkcióban is tovább őrizhette a vala alakot. A következő század első felében
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már a 90%-ot is eléri a volt főigeként mindegyik vizsgált régióban. Míg a 17. századi
főigék viszonylag egységes képet mutatnak, addig a segédigék esetében árnyalódni kezd
a kép: a Dunántúlon 20% alá csökken a vala aránya, északon valamivel 30% fölötti
értékre, Erdélyben viszont továbbra is megközelíti az 50%-ot. Bár elhamarkodott volna
kijelenteni, hogy a vala visszaszorulása, egyúttal a volt térnyerése immár segédigei funkcióban is a Dunántúlról indulhatott keleti irányba, egy másik jelenség, a ‑t(t) + volna
szerkezetű múlt hasonló tendenciára enged következtetni (vö. Bagyinszki 2019: 20–21).
A 18. századi adatok különös képet mutatnak: míg a keleti és az erdélyi adatokban
a volt főigeként jócskán 90% fölötti értéket ér el, az északi régióban csak 72,34%-os az
aránya. Fontos megjegyezni, hogy Rákóczi Erzsébet általam vizsgált leveleiben egyetlen
főigeként szereplő valá-t sem találtam, ellenben II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós
esetében eléri vagy meg is haladja a 40%-ot. Kettejük leveleiben – mint a korábbiakban
láthattuk – az ‑á/-é jeles múlt aránya a többi főigét figyelembe véve is magas (13,64%
és 9,68%), csupán a két székelyföldi peregrinusdiák (Ajtai András és Csernátoni Gajdo
Dániel) ér el ennél magasabb értékeket. E kiugró eredményeknek az okát kereshetjük
az íródeákok származásában vagy éppen a két főúr nyelvhasználatát ért különféle hatásokban. A segédigék esetében is ugyanez a szembeötlő jelenség figyelhető meg – míg
Rákóczi Erzsébet leveleiben 41,18% (vala) és 58,82% (volt) a két segédige előfordulásának aránya, addig a két férfi leveleiben 80% fölötti a vala aránya (II. Rákóczi Ferencnél 84,21%, Bercsényi Miklósnál pedig 87, 50%) – ebben az esetben viszont Rákóczi
Erzsébet levelei is eltérnek a másik két régió eredményeitől. Külön figyelmet érdemelnek a peregrinusdiákok: főigeként csak a nem székelyföldi Kibédi Andrásnál fordult elő
a vala, segédigeként viszont mind a négy levélírónál; a nem székelyföldiek esetében
16,67% (PPF.) és 20,83% (KA.), viszont a székelyföldieknél magasabb, 30,77% (AA.)
és 50% (CsGD.).
2. ábra
A van bizonyossággal típusba sorolható adatainak megoszlása főigeként
120%
100%
80%
vala

60%

volt

40%
20%
0%

16. század

17. század

18. század
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3. ábra
A van bizonyossággal típusba sorolható adatainak megoszlása segédigeként
70%
60%
50%
40%

vala

30%

volt

20%
10%
0%

16. század

17. század

18. század

A segédigék megoszlásáról érdemes megjegyezni, hogy a Ø + vala/volt esetében a
vala gyakoribb, míg a ‑t(t) + vala/volt esetében a volt, ami talán azzal magyarázható,
hogy a ‑t(t) jeles főigéhez az azonos időjelű segédigét választották a nyelvhasználók.
A 18. századra gyakorlatilag egyeduralkodó lesz a Ø + vala a Ø + volt-tal szemben (bár
maga az igeidő egyre ritkábban fordul elő), ellenben a ‑t(t) + volt jóval gyakoribb a ‑t(t)
+ valá-nál (kivéve a fent tárgyalt levelezésekben: II. Rákóczi Ferencnél és Bercsényi
Miklósnál).
6. Összefoglalás. Az előzőkben láthattuk, hogy az ‑á/‑é jeles múlt a vizsgált időszakokban elsősorban közelmúlt kifejezésére szolgált, az időviszonyítást gyakran explicit módon, közelmúltra utaló időhatározókkal is kifejezik a levélírók, olykor viszont
csak a kontextusból derül ki, vagy éppen csupán sejtjük, hogy a levél írásához képest
nemrég történt eseményről, történésről van szó. Személytelen elbeszélésre alig találni
példát, csupán egy-egy mozzanat, egyszeri esemény leírására akadtam a korpuszban;
az elbeszélések túlnyomó többsége személyes élményen alapul. Jellemző ez a múlt idő
a mondásigékre, ezen az igecsoporton belül mindegyik régióban az ‑á/‑é időjel dominál.
A rövid, gyakori, jellemzően az alapszókincsbe tartozó – protipikus – igék őrizhetik a
korábban domináns ‑á/‑é jeles alakokat. Előfordul, hogy alárendelt tagmondatban ‑á/‑é
jeles múlt szerepel mintegy grammatikai időviszonyítás gyanánt. Az egyes fejezetekben
arra is rá kívántam világítani, hogy nincsenek jól körülhatárolható, egyértelmű funkciói
az igeidőnek, inkább olyan tendenciákat figyelhetünk meg, melyek a mai nyelvérzék
számára bizonyos – gyakran hasonló kontextusban előforduló, hasonló jellemzőkkel
rendelkező – igecsoportokat azonos kategóriához tartozóknak tüntet fel. A kódexek szövegeinek vizsgálata alapján meghatározott funkciók az élőnyelvben nem érvényesülnek
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olyan következetességgel, hogy a nyelvtörténeti szakirodalom funkcionális megnevezését (elbeszélő múlt) ellentmondásmentesen alkalmazzuk, ezért kívánatosnak tűnik az
alaktani megnevezések használata.
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A tud + főnévi igenév szintaktikai vizsgálata
ómagyar kori kódexek szövegeiben
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A tanulmány az ómagyar kori tud + főnévi igenév kompozitumszerkezetek szintaktikai vizsgálatát végzi el funkcionális kognitív nyelvelméleti keretben. A szórendi
mintázatok modellálásához a viszonyhálózati mondatmodellt alkalmaztam (Imrényi
2017a). A kutatás hipotézise az volt, hogy az ómagyar kori szövegemlékekben adatolható segédigés konstrukciók felmutatják a mai magyar nyelvre jellemző szórendi megvalósulásokat, de annak révén, hogy az elemzésben vizsgált példányok kései
ómagyar kori kódexekből származnak, nem kizárható a forrásnyelv, tehát a latin nyelv
hatása sem. A korpuszalapú vizsgálat igazolta a hipotézist, de árnyalta is azzal, hogy
az egyes mintázatok között jelentős gyakorisági különbséget mutatott ki. A tanulmány
bemutatja a szórendi mintázatokat, és nyolc kompozitumszerkezet elemzésén keresztül szemlélteti az elemzésben alkalmazott módszertant.
Kulcsszók: segédige, főnévi igenév, ómagyar kor, szórend, viszonyhálózati mondatmodell.

1. Bevezetés. Az esettanulmány fókuszában az ómagyar kori szövegemlékekben adatolható tud + főnévi igenév kompozitumszerkezet (Tolcsvai Nagy 2013: 267–268) megvalósulásai állnak. A vizsgálat nyelvelméleti kerete a funkcionális kognitív nyelvelmélet,
szűkebben a kognitív nyelvtan (Langacker 1987, Tolcsvai Nagy 2013), mivel e nyelvelméleti keret alkalmas a használatalapú kutatás számára. A leíró modell történeti adatokon való alkalmazását az alapozza meg, hogy az ómagyar kori nyelvi adatok is nyelvhasználati események, melyek mögött ugyanazok a mozgatórugók állnak, mint amelyek
a mai nyelvhasználat mögött is (Romaine 1988). Ezáltal az esettanulmányban kísérletet
tettem arra, hogy a mai magyar nyelvre viszonylag frissen kidolgozott viszonyhálózati
mondatmodellt alkalmazzam (Imrényi 2017a: 663–761). A modellválasztást az motiválta, hogy a szemantikai-műveleti szempontok alkalmazásával összekapcsolhatóvá teszi
azokat a szórendi mintázatokat, amelyeket a strukturális megközelítés formai alapokon
külön kezel (Kálmán C. et al. 1989: 49–103), valamint több dimenzióban modellálhatóvá teszi az adatokat. A vizsgált mondatokat a Magyar Generatív Történeti Szintaxis
adatbázisából vételeztem (MGTSz.; l. Simon–Sass 2012: 243–264). Az esettanulmány
hipotézise: a tud + főnévi igenév kompozitum grammatikalizációs folyamatának egy
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kiragadott állapotában felmutatja azokat a szórendi mintázatokat, amelyek jellemzőek a
mai magyar nyelvhasználatra is.
2. A dolgozat elméleti kerete
2.1. A viszonyhálózati mondatmodell. A szórendi mintázatok elemzéséhez Imrényi
András friss, a magyar nyelvre kidolgozott viszonyhálózati mondatmodelljét alkalmaztam. Azért esett erre a modellre a választásom, mert a segédigés környezeteket több
dimenzióban modellálhatóvá teszi az alapbeállításhoz (központi rendszertaghoz) viszonyítva, a prototípuselv alapján, eltérési fokok mentén. A konceptualizáció szempontjából alapértelmezésnek tekinthető szerkezetnek a formai oldalon általában a jelöletlenség
felel meg. Az elemi mondatokon belül a semleges, pozitív, kijelentő mondat az alapbeállítás, erre jellemző a jelöletlenség is (Imrényi 2017a: 669–673). Egy rendszernek az
a tagja az alapbeállítású, amely a legkönnyebben feldolgozható, formai oldalon pedig
jelöletlen (Imrényi 2017a: 669–673). Az első dimenzióban (D1) valósul meg a magmondat lehorgonyzása (szám- és személybeli, időbeli és módbeli lehorgonyzás), a folyamat
ábrázolása a magmondatot kidolgozó műveletek révén (Imrényi 2017a: 715). A második
(D2) dimenzióban ábrázoljuk a magmondaton elvégzett műveleteket, ha azok eltérnek
az egyszerű kidolgozástól. A jelen minta mondataiban a felülíró operátorok működésének a révén, olyan jelölt mondatsruktúrák is előfordulnak, amelyekben az igei szerkezet
már nem tud magmondatként működni (Imrényi 2017a: 727–728). Míg a semleges, állító, kijelentő mondatban a magmondat önmagában hordozza a mondat minden lényeges jegyét, és ennek a tud kezdő (pl. tud olvasni) vagy beférkőző (pl. el tudja olvasni
a könyvet) helyzete felel meg (pl. el tudja olvasni a könyvet), a felülíró operátor ezt az
alapértelmezést már nem hagyja érvényre jutni, és ez hatással van a magmondat hangsúlyviszonyaira és szórendjére is (a tud csak hangsúlytalan, a magon belül kezdő helyzetű lehet (pl. nem tudja elolvasni a könyvet).
2.2. A tud + főnévi igenév-konstrukció mint kompozitumszerkezet. A segédige + főnévi igenév-konstrukcióra a kompozitumszerkezet terminust alkalmazom (Tolcsvai
Nagy 2009, 2013a: 267–268, 2013b: 267–268). A nyelvi elemek egymással kidolgozó
viszonyba kerülve kompozitumszerkezeteket alkotnak a jelentéskonstruálás műveletében. Ezek az összetett szerkezetek sematizálódhatnak, nyelvtani szerkezetekké válhatnak absztrahálódás, grammatikalizálódás útján (Tolcsvai Nagy 2013: 267–268). A kompozitumszerkezet profilját valamelyik komponensszerkezet profilja adja (Langacker
1987: 277–326). A segédigés szerkezetek egy folyamatot profilálnak, a profilmeghatározó a segédige, mivel ezen horgonyzódik le a folyamat. A tud segédigés szerkezetek
esetében a tud valamilyen képességet jelöl, de ez mindig az igenévi komponens által
jelölt folyamatra vonatkozó képesség. A dinamikus folyamatot és a képességet változó
mértékű, de alapvetően nagy integráltságban képviseli a segédigés kompozitum. Bár a
lehorgonyzás a tud segédigén van jelölve, azt a folyamattípust, amelyet a kompozitum
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képvisel, a főnévi igenévi komponens jelöli. A kompozitumban a tud segédige a profilmeghatározó, ennek egy sematikus alszerkezetét (azt a cselekvést, amelyet a képesség
lehetővé tesz) a főnévi igenév dolgozza ki szemantikailag, például: „Kik t u d n a k s í r ‑
n i ” (MGTSz.). A tudnak segédigének a jelentésszerkezetét a sírni főnévi igenév dolgozza ki, a kidolgozó viszony a két komponensszerkezet között aszimmetrikus, a főnévi
igenév a kidolgozó viszony alapján vonzat (vö. Langacker 2008: 203).
Bár a szerkezetben integráltan jelenik meg a képesség és a lehetséges folyamat,
a komponensek jelentése előtér-háttér viszonyban is megkonstruálódhat. A különböző
szórendi megvalósulások teszik lehetővé azt, hogy eltérő helyi aktiváltságot kapjanak
a komponensszerkezetek, tehát mind a képesség (pl. tud olvasni), mind az a folyamat,
amelyre a képesség vonatkozik, a figyelem előterébe kerülhet (pl. olvasni tud), és olyan
szórendi mintázat is van, amelyben a komponensek a lehető legnagyobb integráltságban
jelennek meg (pl. el tudja olvasni). A lineáris, szórendi elrendeződés (Imrényi 2017a)
részt vesz a mindenkori beszélő és hallgató közös figyelmének az irányításában.
2.3. A segédige és a főnévi igenév funkcionális megközelítésben.
A főnévi igenevet a magyar nyelvben az igetőből képezzük -ni képzővel. A két komponens (igető + -ni) egymással kompozitumszerkezetet hoz létre, a -ni képző egy nyelvileg
megkonstruált jelenet dologszerű feldolgozását kezdeményezi a konstrukcióban, az igető pedig kidolgozza a folyamatot (Tolcsvai Nagy 2009: 201–210). Az igető jelentéséből
fakadóan a szerkezet rendelkezik folyamatjelentéssel, viszont a mindenkori hallgató feldolgozói műveletében az időbeli reláció nem szekvenciálisan dolgozódik fel (Tolcsvai
Nagy 2009: 205–206).
A segédige temporális eseményszerkezettel bír, a résztvevők a segédigén személyraggal jelölhetők. A tud segédige mentális állapotot, képességet jelöl mindig két dolog
viszonyában. A tud + főnévi igenév kompozitumszerkezet esetében a trajektor ’aki képes
valamire; aki tudással rendelkezik’, a landmark pedig ’a képesség birtokában végrehajtható cselekvés’. A segédige fogalmilag korlátozott, absztrahálódott jelentésű, segédigénként eltérő lehet, hogy jelölhető-e rajta minden inflexiós kategória (idő, mód, szám/személy és tárgyhatározottság). A tud segédigei elemen a felsorolt kategóriák mindegyike
jelölhető. A legtöbb központi segédige pedig főigeként is funkcionálhat (Tolcsvai Nagy
2009: 206).
3. Anyag és módszer. A szintaktikai vizsgálódást a Magyar Generatív Történeti Szin
taxis (MGTSz.; l. Simon–Sass 2012) internetes adatbázisából vételezett mondatokon végeztem el. Ezek a mondatok kései ómagyar kori kódexekből származnak. A tud + főnévi
igenév kompozitumszerkezet vizsgálatára összesen 13 adatot találtam, a korpuszban
egyszerű keresést végeztem a tud lexémára, majd a kapott adatokból magam szűrtem ki
a tud + főnévi igenév kódexekben megvalósuló eseteit. A tanulmányban szintaktikai környezetek alapján csoportosítottam az adataimat. A kutatás módszertanában alkalmaztam
a viszonyhálózati mondatmodellt. Az alapbeállítástól eltérő szórendet, illetve a felülíró
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szerkezeteket a D2-ben értelmeztem. Feltérképeztem a jelentéseket, valamint a kettős
jelöltség jelenségét (vö. A. Jászó 1992: 411–454), de erről csak érintőlegesen esik szó a
jelen dolgozatban.
4. Az elemzések bemutatása
4.1. A semleges, állító, kijelentő magmondat.
(1) „kik tudnak sírni” (MGTSz.; Bécsi Kódex 15. század középső harmada)
A kik vonatkozó névmás koreferens az előző tagmondat tárgyával (azokat), kidolgozza a folyamat (tud sírni) elsődleges szereplőjét (D1), és kontextualizálja a magmondatot
azáltal, hogy egy szereplőn keresztül teszi elérhetővé (Imrényi 2017b: 702–713). Ez
a tagmondat a szereplőket jellemzi a képességükön keresztül (tudnak sírni). A tudnak
segédige jelen időben horgonyzódik le, T/3 személyben. A mondatban nincs olyan operátor, amely hatással volna a magmondatra, az (1) tehát az alapbeállításnak megfelelő
mondattípust képviseli. A formális kategorizáció szerint ez egy lapos, a segédige szempontjából kezdő helyzetű mondat (Kálmán C. et al. 1989). A szám- és személyjelölés
(Haspelmath 2018/2019) csak a segédigén történik meg (a főnévi igenéven nem).
4.2. A képesség előtérbe állítása.
(2) „[..] tudtok jó adományokat adnotok ti fiaitoknak [..]” (MGTSz.; Müncheni Kódex 1466)
A folyamat elsődleges szereplője (az adás ágense és a tudás experiense) T/2. személyű, a megszólított résztvevőkhöz horgonyzódik le. A tudtok hangsúlyos, kezdő helyzetű
a magmondaton belül, a ’képesség’ jelentés által megnyitott keretben értelmezzük a potenciális cselekvést (adnotok). A főnévi igenév tárgyi vonzatát a jó adományokat jelzős
szerkezet dolgozza ki, a kedvezményezettjét pedig a ti személyes névmás által determinált, kiemelt fiaitoknak részeshatározó. A segédigén és a főnévi igenéven is megjelenik
a személyjelölés (tudt o k , adno t o k ) a szereplőhöz való lehorgonyzást kétszeresen jelölve (A. Jászó 1992). Haspelmath (2018/2019) alapján többszörös személyjelölésként,
nem szám- és személybeli egyeztetésként értelmezem ezt a jelenséget. A (2) hat szót
tartalmaz, ebből négyen is jelölve van a beszélőtárshoz való lehorgonyzás.
4.3. Alternatívák a szórendi konstruálásra a Festetics-kódex szövegében.
Alternatív szórendi konstruálás figyelhető meg az alábbi példamondatokban.
(3) „hogy meg tudjon utálni gonoszt és választani jót” (MGTSz. 1492–1494)
(4) „hogy tudjon megutálni gonoszt, és választani jót” (MGTSz. 1492–1494)
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A meg tudjon utálni gonoszt kompozitumban (lásd a (3) példában) a segédigei elem
az igekötő és a főnévi igenév közé ékelődik be, a tudjon igealak hangsúlytalan, csüggő
helyzetű (lásd Kálmán C. et al. 1989). Ez az ún. közbeékelődéses szórend felel meg a
semleges, állító, kijelentő mondat szórendjének, az egyenes szórendnek. Az egyenes,
közbeékelődéses szórendet az alapértelmezésnek megfelelő mondattípus és a magmondat nagy integráltsága egyaránt motiválja.
A tudjon megutálni gonoszt szerkezetben (4) a tudjon kezdő helyzetű (a kontextualizáló kötőszó után közvetlenül áll), a magmondaton belüli kezdő helyzet azt jelenti, hogy
a tudjon-ra esik a szerkezet egészének hangsúlya. A segédigét az igekötős főnévi igenév
hangsúlytalanul követi. A képesség tartományába nemcsak a gonosz megutálása kerül,
hanem a jó választása is, az ezt a viszonyt kifejező szerkezetek (a D1-ben) mellérendelő
viszonyban állnak. Tehát a tudjon ’potenciális folyamat’ tartományát együtt dolgozza ki
a megutálni és a választani. A tudás olyan folyamatokra vonatkozik, amelyek kapcsolatos viszonyban, egymást kontextualizálva dolgozódnak ki a D1-ben. A halmozott főnévi
igeneveknek saját tárgyi bővítményük van (D1).
A (3) és a (4) azt példázza, hogy a segédige és a potenciális cselekvés a legegyszerűbb
mondattípusban nagy integráltságban, kohezíven is kifejeződhet (3), de a komponensek
jelentése bizonyos mértékben el is különülhet egymástól (4). Az elkülönülés úgy valósul
meg, hogy a ’képesség’ jelentés keretként szolgál a potenciális cselekvés aktiválásához.
4.4. A magmondat felülírása. Azok a szerkezetek, amelyekben a magmondat nem tud
érvényre jutni, mert egy felülíró kifejezés ezt a szerepet átveszi, jelöltebbek. A nagyobb
jelöltségnek a formai oldalon inverzió felel meg.
(5) „felele az hős: én tudnék jobban ez kérdésre felelnem, hogynem te” (MGTSz.;
1440 körül)
Az ötödik példamondatban kontrasztban áll a két szereplő a feleletadás képessége
alapján. Az első tagmondatban a D1-ben a magmondaton belül kidolgozódik a segédigés
kompozitumszerkezet száma és személye, a tudnék alak jelen időben, feltételes módban,
egyes szám első személyben horgonyzódik le, és ez a személyviszony a főnévi igenéven
is jelölve van. A kettős személyjelölést A. Jászó Anna (1992) azzal indokolja, hogy a
két komponens közé több mondatrész is beékelődik, ezáltal szükséges lehet az egyeztetés, a szorosabb kapcsolat megteremtése. Az eddig elemzett példák mindegyikére igaz
az, hogy a kétszeres jelöltség esetén legalább egy mondatrész elválasztotta a komponenseket. Az ez közelre mutató névmás determinálja a kérdésre határozót, amely a felelnem
vonzata (D1). Az én a D2-ben felülíró kifejezés, a beszélőre korlátozza a jobb felelet
adásának képességét, kidolgozza és egyben kontrasztba helyezi a feleletadás elsődleges
szereplőjét. A segédige + főnévi igenév szórend tehát inverzióként értelmezhető ezekben
a szerkezetekben – lásd (5)–(6) – bár a segédige a kompozitum első tagja, de hangsúlytalan, ez reflektál a magmondatnak a felülíró kifejezés miatti érvénycsökkenésére.
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(6) „fiam, nem hiszlek tégedet lett lenni frátereknek kapuján, mert nem tudsz lassan
csörgetned, és hogy kell csörgetni” (MGTSz.; Jókai-kódex, 1440 körül)

A segédigés kompozitumszerkezetet tartalmazó tagmondat okhatározói mellékmondat (l. a mert kontextualizáló kötőszót). Az első dimenzióban lehorgonyzódik a segédigei elem időben, módban és személyhez (egyes szám második személyben), és ezzel
azonos személyjelölés van a főnévi igenéven is. A nem tagadószó a D2-ben felülírja a
magmondatot, ebben az esetben a felülírás művelete határozza meg a szórendi mintázatot, a felülírásra jellemző az inverz szórendi konstrukció. A lassan D1-ben kidolgozza
a csörgetés módját.
(7) „úgyhogy az mondott felelés mindenestül fogván vala őellene azért, mert nem
tudja vala magát hova hajtania” (MGTSz.; 1440 körül)
A tudja vala összetett igei szerkezet egyes szám harmadik személyben horgonyzódik
le a mondaton belül. A hajtania főnévi igenéven szintén megfigyelhető a személyjelölés,
és erre is érvényes az A. Jászó által leírt motiváló tényező. A hajtania vonzata a magát
(D1) (magát hajtania), a helyhatározói viszonyban kidolgozója a hova, mindkettő a segédige és az igenévi komponens között van. A nem tagadószó felülírja a magot, ezáltal a
kompozitum összetevői inverz szórendbe rendeződnek.
(8) „keményedett szegény jonhom, lám nem tudok hálát adnom.” (MGTSz.; 1513)
A segédige és a főnévi igenév egyaránt a megnyilatkozóhoz horgonyzódik le egyes
szám első személyben (tudok adnom). A nem operátor a D2-ben felülírja a magmondat polaritását (pozitív, azaz állító), és tagadóvá alakítja a mondatot. A hálát adnom a
D1‑ben együtt dolgozza ki a potenciális cselekvést, mivel a hálát ad frazéma egységként
jelöli a hálaadás folyamattípusát, ezért az elemzés pontosabb, ha komplex főnévi igenévként írjuk le a konstrukciót.
A vizsgált mintában a magmondat felülírására összesen nyolc konstrukciót találtam,
amelyből egy mondat fókuszos volt (5). Jelen kutatás további vizsgálatokat tesz indokolttá A. Jászó Anna hipotézisére, miszerint az ómagyar kori kettős személybeli lehorgonyzódást a segédige és a főnévi igenév közé beférkőző más mondatrészek motiválják.
Az általam vizsgált adatok közül 10 eset felelt meg a hipotézisben felállított kritériumnak, de három mondat nem, ez az összes adatom egyharmada.
5. Az eredmények összefoglalása. A tanulmány a kései ómagyar korban keletkezett kódexekben található tud + főnévi igenév kompozitumszerkezetek szintaktikai vizsgálatát vázolta fel. A vizsgálódás funkcionális kognitív nyelvelméleti keretben történt meg,
Imrényi András viszonyhálózati mondatmodelljének alkalmazásával (2017). A vizsgált mintát a Magyar Generatív Történeti Szintaxis adatbázisából vételeztem, összesen
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13 konstrukciót elemeztem, ezekből a tanulmányba nyolc került. A kutatás hipotézise
volt, hogy az ómagyar korból fennmaradt tud + főnévi igenév kompozitumszerkezetek
felmutatják azokat a szórendi mintázatokat, amelyek a mai magyar nyelvre is jellem
zőek. A kapott eredmények óvatos következtetésre engedtek: az ómagyar kori szerkezeteknél adatolhatók a mai magyar nyelvre jellemző szórendi konstrukciók, azonban a kis
elemszám miatt korlátozottabban jelennek meg ezek, igekötős konstrukcióra összesen
3 példa volt adatolható. Főnévi igenév + segédige konstrukció a mintában nem fordult
elő. Olyan szórendi konstruálás nem volt kimutatható, amelynek a mai magyar nyelvben
nincs megfelelője.
A kutatás folytatását más segédigés szerkezetek szintaktikai vizsgálatának bevonásában látom, valamint abban, hogy az ómagyar kori konstrukciók vizsgálata után a módszer alkalmazását a középmagyar kor adataira is kiterjesszem.
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Az utóidejű participiumok interpretációja
három korai magyar grammatikában
Sarnyai Vivien
Eötvös Loránd Tudományegyetem
sarnyaivivi@gmail.com
Dolgozatomban az -andó/-endő képzős melléknévi igenév korai magyar grammatikákban történő interpretációjából fakadó nehézségeket, esetleges interferenciákat
vizsgálom. Ezen interpretációk alapján e participium – a megszokott terminológiai és
kategorizációs problémáktól eltérően – több latin melléknévi igenévvel azonosítható.
Célom, hogy három releváns korai grammatika alapján bemutassam, hogy az interferencia csupán látszólagos.
Kulcsszók: korai magyar grammatikák, utóidejű participium, melléknévi igenevek,
participium instans passivi.

1. Bevezetés. A Magyar grammatika a befejezett és az utóidejű participiumot a részlegesen produktív melléknévi igenevek közé sorolja (Lengyel 2010: 232). Noha a formális
nyelvhasználatban még mindig igen választékosnak számít az utóidejű participium használata, a tapasztalat azt mutatja, hogy a köznyelv egyre inkább háttérbe szorítja, mellőzi.1 Ezt tűnik igazolni, hogy a RagSz. nem tükrözi ezen igenév valós használati arányát.
Elekfi ezt azzal magyarázza, hogy Országh László erre a participiumra „különösen
érzékeny volt”, s bár maga is használta az -andó/-endő képzős melléknévi igenevet, de
kizárólag aktív értelmű szerepében, pusztán „stílusallúzióként egy múlt századi divatra”,
passzív értelmű szerepében azonban kerülte. Ebből kifolyólag nem is engedte, hogy az
igék szócikkeinek végén származékként feltüntessék ezeket (1999: 218).
Az mindenesetre bizonyos, hogy bár a mai nyelvhasználatban elkülönítjük az utóidejű melléknévi igenév aktív és passzív értelmű szerepét, fő funkciója mégis az utóidejűség
kifejezése, a szükségszerűség jelentésmozzanatának hordozása. Hasonló volt a helyzet
a középmagyar korban, a korai magyar grammatikákban is. Látszólagos interferenciát
okoz ugyanis az a problematika, miszerint ezen magyar participium a korai grammatikák
interpretációjában két latin igenévnek is megfeleltethető, azaz két grammatikai kategó
riába is sorolható. Hogy a két kategóriába való tartozás nem okozhat valódi interferenciát,
1

Az -andó/-endő képzős melléknévi igenév a különböző korszakokban különböző terheltségű volt.
Noha tapasztalható, hogy napjainkban az informális nyelvhasználat mellőzi ennek használatát, egy
alaposabb, a teljesség igényére törekvő kutatás megkívánna egy ehhez kapcsolódó szociolingvisztikai kutatást, amelynek keretei között vizsgálandó lenne, hogy a különböző szociolektusokban men�nyire terhelt ez a szófaj.
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azt három releváns korai grammatika vizsgálatával igyekszem bizonyítani: Sylvester
János Grammatica Hungarolatina, Szenczi Molnár Albert Nova Grammatica Ungarica, valamint Pereszlényi Pál Grammatica Linguae Ungaricae művével.
2. Az -and/-end jövő idő jele és az -andó/-endő képző kialakulása. E participium problematikáját nem lehet függetleníteni a régiségben használatos jövő időktől, történetük és
interpretációjuk ugyanis szorosan összefügg. Az ősmagyar korban a jövő idő kifejezése
– miképpen részben ma is – egybeesett a jelen idő kifejezésével, azaz jelöletlen alakot
használtak.2 A kései ősmagyar korban azonban az -amod/-emëd momentán-inchoatív
képzőbokor a jövő idő jelévé értékelődött, így bizonyos esetekben a jövő idős ige jelölt
alakot kapott (TNyt. I: 111). Ez az -amod/-emëd a hangtani változások következtében
-and/-end jellé módosul, majd az ősmagyar kor végén, de inkább az ómagyar kor elején
– a melléknévi igenevek képzőire nézve teljesen egyedülálló módon – az -and/-end jelhez járul az -ó/-ő folyamatos melléknévi igenév képzője, így hozván létre az -andó/-endő
képzőt (TNyt. I: 331–332).
Jól látható tehát, hogy az -and/-end jövő idő jele és az -andó/-endő képző belső
nyelvi fejlemény, ugyanakkor mindkettő elterjedésében és használatában fontos szerepet játszott a latinnyelvűség. A latin -ndus3/-endus3 participium instans passivi3 képzője
ugyanis nemcsak szemantikailag, de alakilag is egybecseng a ritkán használt magyar
képzővel, ezért ez utóbbit a kódexfordítók előnyben részesítették, aminek hosszú távon
az lett az eredménye, hogy az irodalmi nyelv szerves része lett. Éppen a latin nyelvi hatás
miatt a kései ómagyar korban olyannyira népszerű lett az -andó/-endő képzős melléknévi igenév, hogy egyszerre szolgált az előidejű, a folyamatos és az utóidejű participiumok
fordítására is, a törzsanyagban pedig körülbelül 50–50 százalékban oszlik meg az aktív
és a passzív értelmű szerepe (TNyt. II/1: 437–438). Az -and/-end jeles jövő időről is
elmondható, hogy szinte kizárólag a latinról fordított szövegekben jelenik meg, s úgy
tűnik, a futurum perfectum igealakot kívánják következetesen ezzel fordítani, ez beépült
az irodalmi nyelvbe, de a misszilisekben már nem találkozunk ilyen igealakkal (TNyt.
II/1: 437–438).4 Ilyen ómagyar kori használattal kell tehát számolnunk, hogy megvizsgáljuk a korai magyar grammatikák leírásait.
3. Az -and/-end jövő idő jele és az -andó/-endő képző a korai magyar grammatikák
interpretációjában. Az európai országokban a nyelvtan hosszú időn keresztül egyet jelentett a görögök által megalkotott grammatikával, amelyet a latin nyelv hagyományozott
2
3

4

Korai ómagyar szövegeinkben is megjelennek: HB.: „halalnec halaláál holӡ”.
Fontos azonban kiemelni, hogy e képző eredetileg a latin participium imperfectum passivi képzője
volt, s csak később értékelődött át instans szerepűvé, s ez a jövőre vonatkozás alakította ki a szükségszerűséget kifejező funkcióját.
Továbbá a kései ómagyar korban kialakult egy összetett igealak is, az -andó/-endő + létige kapcsolatából, ami a coniugatio periphrastica activa (!) fordítására szolgált, ez azonban egy olyan latinizmus,
amely nem épült be a magyar paradigmarendszerbe (TNyt. II/1: 135–136).
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a középkorra. Mivel az írásbeliség nyelve egész Európában a latin volt, ezért a latin grammatika kategóriáit univerzálisnak tekintették, a vulgáris nyelvek nyelvtanírói ennek kategó
riáit és terminusait próbálták alkalmazni anyanyelvükre. C. Vladár Zsuzsa rámutat, hogy
„a korai vulgáris nyelvtanok szerzőinek ezt a »holt« latin nyelvtant kellett megeleveníteniük, hozzáigazítaniuk az élő, változékony és csak változatokban létező nyelvhez” (2003:
133). Azoknak a nyelveknek, amelyek eredetüket és szerkezetüket tekintve közelebb állnak
a latinhoz, viszonylag egyszerűbb alkalmazniuk a latin nyelvtan terminusait és kategóriáit.
A szerkezetükben és eredetükben viszont teljes mértékben eltérő finnugor nyelvek nyelvtanához ezeknek átértelmezésére feltétlenül szükség volt (C. Vladár 2003: 133–134), többek között az igék tárgyalásához is (C. Vladár 2005: 9). A korai grammatikaírásban igen
ritkán alkottak új terminust, általában a már meglévő terminusok által jelölt kategóriákat
bővítették ki, értelmezték át, vagy a terminus mellé tett jelzőkkel differenciálták a kategóriákat (C. Vladár 2005: 38). Az utóidejű participiumok, és a participiumot tartalmazó
összetett állítmányok leírásához a korai magyar grammatikák leginkább a már meglévő terminusok által jelölt kategóriák bővítésével éltek, ám a megszokottól eltérő módon, éppen
fordított módszerrel: azaz ebben az esetben nem egy adott latin kategória alá próbálják rendezni a kategóriába nem illő elemeket is,5 hanem egy magyar alakot több latin kategóriába
is besorolnak, több latin alakkal megfeleltetnek, ez pedig interferenciát teremthet.
3.1. Sylvester János grammatikája. Sylvester János 1539-ben írt Grammatica Hungarolatina című műve természetesen nem függetleníthető a szerző fordítói tevékenységétől. A színvonalas fordítás során ugyanis elengedhetetlen az átadó nyelv és a célnyelv
tudományos összehasonlítása; a két nyelv struktúrájának különbözősége arra kényszerítette a fordítót, hogy az átadónyelv kifejezéseinek lehető legpontosabb fordításához
normákat és szabályokat állítson fel a célnyelvben (Szathmári 1968: 86).
Noha Sylvester grammatikája áll időben a legközelebb az ómagyar korhoz, mégis
azt láthatjuk, hogy nem tárgyalja az – egyébként az ómagyar korban igen divatos – utóidejű participiumot. „Tempora participiorum sunt tria: praesens, praeteritum et futurum”
– írja, azaz „a participiumoknak három ideje van: jelen, múlt és jövő ideje”, majd részletesen kitér a jelen és múlt idős participiumra, a jövő idejűt azonban kihagyja. A latin
futurum imperfectum igeidőt a magyar jelen igeidő paradigmájával azonosítja,6 amit
azzal magyaráz, hogy a jövő idő kifejezését csupán a szövegkörnyezet különbözteti meg
a jelen idő kifejezésétől.7 A latin futurum perfectum igeidőt azonban az -and/-end jeles
paradigmával azonosítja, ahogy az 1. táblázatban is látható.
5

6

7

Ahogyan ezt az ablativus terminus esetében is látjuk, az ablativust ugyanis egyfajta gyűjtőnévként
használta több korai grammatikus is: a latin esetekkel nem feltétlenül azonosítható magyar (határozó)ragos esetek gyűjtőneve volt ez (C. Vladár 2005: 38).
Mindazonáltal a grammatika szövegében és a bibliafordításában már használja a fog + infinitivus
szerkezetet a jövő idő kifejezésére (TNyt. II/1: 135).
Latin eredetiben: „Futurum exprimere nequimus, nisi circumloquamur, quae etiam circumlocutio
distinguit inter personas et hoc ipsum tempus.”
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1. táblázat
A futurum paradigmája Sylvester Jánosnál (1539/2006: 90)
Singularis

cum

amavero
amaveris
amaverit

cum

amaveriumus
amaveritis
amaverint

mikoronn
Pluralis
mikoronn

szeretendek
szeretendesz
szeretend
szeretendunk
szeretendetek
szeretendenek

Mint arról már szó esett, ezt az -and/-end jeles jövő időt eleinte csupán a Szentírás
fordításainál használták, később azonban integrálódott az irodalmi nyelvbe, így a költészetben használatos 17 jövő idő közül 4 -nd jeles (TNyt. II/1: 134).
3.2. Szenczi Molnár Albert grammatikája. Szenczi Molnár Albert 1610-ben
megjelent Nova Grammatica Ungarica című művében a jövő igeidő kifejezéséről azt
állapítja meg, hogy az ige jelen idős paradigmája használatos, ehhez pedig valamilyen
utóidejűséget kifejező adverbium kapcsolódik, például az osztán, a meg, és a valaha.8
Szenczi emellett azt is kiemeli, hogy az utóidejű participium állítmányi szerepbe is helyezkedhet, mégpedig úgy, hogy egy jövő idejű összetett állítmány participiális elemét
alkotja. Erre a latando vagyoc példát hozza, amelyet a latin visurus sum alakkal azonosít,
tehát egy coniugatio periphrastica activával. Amikor pedig a magyar -andó/-endő képzős
participiumról tárgyal, akkor ezt egyszerre azonosítja a participium instans activivel,
valamint a participium instans passivivel.9 Ez látszólag interferenciát okozhatna, hiszen
– miképpen erre a 3. pont elején is kitértem – a megszokottól eltérő módon egy magyar
alakot két latin kategóriával feleltet meg: a latando participiumnak egyszerre kellene
bírnia – a participium instans activi miatt – ’az, aki látni akar’, valamint – a participium
instans passivi miatt – ’az, akit látni kell’ jelentéssel. Ha azonban figyelembe vesszük,
hogy a későbbi grammatikák is mind ezen két latin participiummal rokonítják az utóidejű melléknévi igenevet, akkor ebből arra következtethetünk, hogy a magyarban ennek
passzivitása háttérbe szorul, sokkal inkább a jövő időt kifejező funkciója a hangsúlyos.
Ez az oka annak, hogy a participium instans activivel és passivivel is azonosítják, ugyanis mindkettőből az instans funkcióját ragadják meg. Ha pedig ezt elfogadjuk, akkor a
korai magyar grammatikákban nem beszélhetünk utóidejű participiumokkal kapcsolatos
interferenciáról.
8

9

Latin eredetiben: „Futurum […] Ungari non habent, sed pro eo primum prasens dicunt, additis interdum particulis adverbii temporis, osztán, postea: meg, adhuc: valaha, aliquando.”
Latin eredetiben: „latando, visurus, a, um, videndus, a, um, […]; kerendo, petiturus, a, um, petendus,
a, um.

Az utóidejű participiumok interpretációja

85

3.3. Pereszlényi Pál grammatikája. Pereszlényi Pál 1682-ben írt Grammatica Linguae Ungaricae című műve is megerősíti az előbbi megfigyelést, ugyanis a szerző kijelenti, hogy e participium egyszer aktív értelemben használatos, egyszer pedig szenvedő
értelemben, ő is egyszerre köti tehát a participium instans activihez és passivihez is.
Ennek okán a látandó vagyok szerkezet azonosítható a visurus sum és a videndus sum
szerkezettel is.10
Az -and/-end jeles jövő időről a következőképpen vélekedik: „ám a magyaroknak
van saját jövő idejű kötőmódjuk, mint majd szólunk róla, de ezt ritkán használják a közbeszédben, inkább a régies, elsősorban szent írásokban fordul elő.”11 Pereszlényi tehát
kimondja, hogy ez a paradigma már a 17. században is archaikusnak számított, pusztán
a bibliafordításokban volt használatos. Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy
bár az -andó/-endő képző az -and/-end jelből jött létre, és noha ez utóbbinak használata
mindig is problematikus volt, s leginkább pusztán az irodalmi nyelvben alkalmazták, az
ebből létrejött participiumi képző mégis megszilárdult, s a látszólagos ellentmondások
ellenére interferencia nélkül használták.
4. Összegzés. Azt feltételezhetnénk, hogy az utóidejű participiumok a korai magyar
grammatikák interpretációiban problematikusnak bizonyulnak, mivel egy magyar ige
nevet két latin kategóriával is megfeleltetnek. Láthattuk azonban, hogy e participium
létrejötte és terjedése nem függetleníthető az -and/-end jeles jövő időtől, éppen ezért
jelentésmozzanatában is az utóidejűség, a szükségszerűség kifejezése az elsődleges.
Emiatt a latin participiumoknak nem az aktív vagy passzív mivolta szolgált alapot, hanem hogy instans, éppen ezért a magyar melléknévi igenevet gond nélkül meg lehetetett
feleltetni a latin participium instans activinek és passivinek is. Felvetésemet bizonyítani
látszanak a korai grammatikák is, amelyekből kiderült, hogy noha az alapjául szolgáló
jövő idő jele sosem vetette meg igazán a lábát a magyar igék paradigmarendszerében,
pusztán az egyházi szövegekben és a világi költeményekben, az utóidejű participiumok
igen kedvelt alakok voltak, interpretációjuk és használatuk kevéssé volt problematikus,
s a 19. században valósággal reneszánszát élte ez a ma már olyannyira mellőzött igenév.
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Az anonymusi helynevek útvesztői1
F. Bátori Gyopárka
Eötvös Loránd Tudományegyetem
batori.gyopi@gmail.com
Dolgozatom tárgya a Gesta Hungarorum három román fordításában (Bésán 1899;
Popa-Lisseanu 1934; Tonciulescu 1996) és az angol (Veszprémi–Rady 2010) fordításban szereplő helynevek bemutatása a fordítási hibák szempontjából. Az ómagyar kori helynevek modern fordításokban történő közlése számos hibalehetőséget
rejt magában, dolgozatomban Farkas (2007) alapján mutatom be e tévesztések okait.
Tévesztésnek, hibás fordításnak minősíthető az a helynévfordítás, mely a fordítás által
elveszti azonosíthatóságát, illetve az is, amely nem felel meg az Anonymus-kiadványok bevezetőiben meghatározott fordítói elveknek vagy a fordítás céljainak.
Kulcsszók: helynévfordítás, hibák, ómagyar helynevek, szórványemlék.

1. Bevezetés. Egy fordító általában két nyelvvel dolgozik: a forrás- és a célnyelvvel.
A történeti szövegek fordítása során nehézséget jelent az, hogy nemcsak a két nyelv
között történik határátlépés, hanem két korszak között is (tehát a fordító első lépése az
ómagyar helynév azonosítása mai megfelelővel, majd ezt követi a fordítás). A Gesta
Hungarorum szövegében nagy számban előforduló ómagyar nevek interpretálása nem
egyszerű feladat. A fordítónak a két nyelv (a latin és a célnyelv) ismerete mellett magyar
nyelv- és névtörténeti ismeretekkel is rendelkeznie kell, többek között ennek hiánya is
névfordítási hibát eredményezhet. Jelen tanulmányban a geszta három román nyelvű fordításában (Bésán 1899; Popa-Lisseanu 1934; Tonciulescu 1996 – a továbbiakban R1.;
R2.; R3.) és az egyik angol fordításban (Veszprémy–Rady 2010 – a továbbiakban A.)
megjelenő helynevek fordítási hibáit mutatom be. A a vizsgált szövegekben megjelenő
névfordítási hibákat típusait Farkas (2007) alapján határozom meg, a szöveg sajátos volta miatt ugyanakkor egyéb típusú hibákat is említek. Mindezekhez szükséges a fordítók
helynévközlési helynévfordítási elveinek, illetve a fordítások céljának is az ismerete.
2. Helynévközlési elvek. A vizsgált kiadványok közül csak az angol fordítók határoznak
meg konkrét elvet a helynévközlés mikéntjére vonatkozóan. A román nyelvű kiadványok
bevezetőiben erre vonatkozóan nem találunk konkrét utalást, fordítói elvekre csak a fordítások céljából következtethetünk (vö. Bátori 2019).
2.1. Az angol fordítás helynévközlési módszerei. A mű bevezetőjében a szerzőpáros kitér a fordítási problémákra is (Veszprémy–Rady 2010: xxv–xxxvi), céljuk egy olvasható
1
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angol narratívává alakítani a szöveget. Ezzel összefüggésben jelzik például, hogy Anonymus szavai nem minden esetben fordíthatók le sikeresen. Szokásos probléma idegen
nyelvre történő átültetéskor a korbeli tisztségek, illetve társadalmi állást jelző szavak fordítása: dux, nobilis, jobagio. Ám a leginkább kérdéses a szerzőpáros szerint is a tulajdonnevek fordítása, a személynevekkel kapcsolatosan nehézségként említik például, hogy a
gesztában felbukkanó személynevek közül kevés ismeretes más forrásokból is, legtöbbjük ugyanis Anonymus találmánya. A fordítók azon személynevek esetében, melyeknek
nincsenek későbbi, mai magyar megfelelőik, nyelvészeti szakirodalomra építve, azok rekonstrukcióit illesztik be a szövegbe, melléjük útmutatóul a párhuzamos latin szöveg áttekintését is ajánlják. A földrajzi nevek esetében a szerzők az angol változatban a leginkább
pragmatikusnak azt az eljárást tartják, hogy az adott helynevet lehetőség szerint a mai hivatalos megfelelővel helyettesítik, legyen az magyar, szlovák vagy román helynév. Véleményük szerint így az olvasónak könnyebb lesz egy-egy hely azonosítása mai térképeken.
Ugyancsak Veszprémy László fordította és jegyzetelte a geszta egyik magyar kiadását is (2004: 7–86). A tulajdonnevek modern szövegbe való beillesztéséről itt is hasonlóan gondolkodik a szerző. A személy- és helynevek fordítása kapcsán az utószóban
a következőképp ír: „személynevek esetében akkor is az elterjedt, »kanonizálódott« változatot használtuk, ha ezt egyébként nyelvészeti érvek nem támogatják […], elsősorban
azért, hogy az érdeklődő minden nehézség nélkül utána tudjon nézni. […] Földrajzi nevek esetében pedig, ha van, a modern alakot választottuk, de ezek között is akad olyan,
ahol nyelvészeti érvekkel szemben a Korai magyar történeti lexikon névhasználatát követtük, pl. Idzsfon-erdő helyett Igyfon-erdő” (2004: 79–80).
2.2. Az román kiadások helynévközlési módszerei. Korábbi írásomban ismertettem
a román kiadásokat (R1., R2., R3.), illetve azok bevezetőit (Bátori 2019), itt csak röviden szólok ezekről. A három, különböző történelmi korszakban keletkezett fordítás
azonos célt határoz meg, fordításukkal a kontinuitáselméletet szándékoznak népszerűsíteni. A három kiadvány között megfigyelhető egy intenzitásbeli különbség: míg az első
fordítás bevezetője csak röviden utal a kontinuitáselméletre, addig a második részletesen taglalja azt, továbbá lábjegyzetben a legtöbb helynévről megállapítja, hogy román
eredetű, a harmadikban ez etimológiák mellett hosszas listát is találunk a román (tehát
nem román eredetű) helyekről és személyekről. A helynevek közlésére vonatkozóan nem
határoznak meg módszert, a fordítás célját ismerve azonban arra számíthatunk, hogy a
román megfelelővel is rendelkező helynevek románul jelennek majd meg. A helynevek
közlésében nem jellemző a következetesség, az ómagyar, a mai magyar, illetve a román
megfelelők váltakozva jelennek meg, a román megfelelőket pedig nem közlik minden
esetben. A kontinuitáselméletet inkább a nevekhez fűzött megjegyzésekkel igazolják, az
R2. és az R3. a legtöbb helynévről megállapítja, hogy román eredetű.
3. Névfordítási hibák. Farkas Tamás (2007) a közszói névelemek (szónévi eredetű és
közszói névrészt tartalmazó tulajdonnevek) fordításával kapcsolatban ír a hibás fordítói
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megoldásokról. Ezek négy kategóriába oszthatók: 1. fordítatlanság – azon tulajdonneveket
érinti a kérdés, melyeknek létzik célnyelvi megfelelőjük, a szövegbe mégis a forrásnyelvi
változat lett közölve; 2. félrefordítás – ez a megoldás, akárcsak az előző, tájékozatlanságra
utal, ide olyan nevek tartoznak, melyeknek van célnyelvi megfelelőjük ugyan, de mégis újrafordításra (ti. jelentésbeli fordításra – a fordítási műveletekről részletesen l. Slíz 2019) került
sor, ez a címek esetében a leggyakoribb; 3. fordítás indokolatlan nagybetűsítéssel – a tulajdonnév pontosan jelenik meg a szövegben, ám a magyar helyesírás szerint kis betűvel írandó
névelemeket nagybetűsítik; 4. indokolatlan, szó szerinti fordítás, „túlfordítás” – a helyesen átvitellel fordítandó név közszói értelme szerinti, jelentésbeli fordításokról van itt szó.
A Farkas Tamás (2007) által felvázolt hibatípusok, bár elsődlegesen nem helynevekre vonatkoznak, megtalálhatók az általam vizsgált szövegekben is, azzal a megjegyzéssel, hogy a félrefordítás hibáját ebben az esetben egyéb szempontok motiválják. Ezt
a tévesztési módot Farkas a címekre vonatkozóan nevezi a leggyakoribbnak, de jelzi,
hogy a helynevek fordítása során is felmerülhet ez a hiba. A geszta esetében a félrefordításnak a következő módjai jelennek meg: 1. betűtévesztés; 2. azonos névalak miatti
tévesztés és 3. közszó tulajdonnévként történő értelmezése. A Farkas (2007) által
bemutatott indokolatlan nagybetűsítés a gesztában a közszó tulajdonnévként történő értelmezése kapcsán merül fel, ezért erre ott utalok majd.
3.1. Fordítatlanság. Ez a hiba a román fordításokra jellemző, hiszen egyik fordító sem
kötelezte el magát azon módszer mellett, hogy minden esetben a Névtelen által használt
névalakot tüntesse fel a szövegben. Az első román fordításnak ugyan nem róható fel a fordítatlanság hibája, mivel azon neveket, melyeknek léteztek akkor (1899-ben) román nyelvű
megfelelői, románul illeszti be a szövegbe. A későbbi román fordítások esetében nem tapasztalunk következetességet ezen toponimák adaptációs gyakorlatában. A legtöbb fordítatlanság a harmadik román (R3.) kiadásra jellemző, több alkalommal ugyanis még azokat a
helyneveket sem közli románul, melyeknek az előző fordító már feltüntette a román alakját.
1. táblázat
A fordítatlanság2
Fej. SRH.
27. fluuium
Copus
22. Zyloc, Ziloc
2

M.
Kapus-
patak
Zilah

A.
Căpuș
River
Zalău

R1.
fluviul Copus
(Kapus)
Zyloc (Zilah)

R2.
râul Copus *Kapus,
ro. Căpuș.
Zyloc; Ziloc *Zilah

R3.
fluviul
Copus
Zyloc, Ziloc

A táblázatokban használt rövidítések: SRH. = a Jakubovich–Pais 1937; M. = A Pais Dezső fordításában
(1977) szereplő névalakok; R1. = Az első román fordításban (Bésán 1899) szereplő névalakok; R2.
= A második román fordításban (Popa-Lisseanu 1934) szereplő névalakok; R3. = A harmadik román
fordításban (Tonciulescu 1996) szereplő névalakok; * = ha lábjegyzetben közli a szerző egy név
másnyelvű (többnyire magyar) megfelelőjét; {…} = ha a folyó szövegben zárójelben közli a szerző
egy név másnyelvű megfelelőjét; továbbá a félkövérrel szedett nevek példázzák a táblázat címében
jelzett típust. A félkövérrel szedett nevek példázzák a táblázat címében jelzett típust.
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3.2. Félrefordítás. A félrefordítás a Farkas (2007) által jelzett módon nem jelenik meg,
helyette a következőkben bemutatott okok válnak relevánssá.
3.2.1. Betűtévesztés. A Névtelen műve fontos információkkal szolgálhat a történeti
földrajz kutatói számára, hiszen Anonymus földrajzi tájékozottsága kétségbevonhatatlan
(Benkő 1998: 12). Ám ezen túl, ahhoz, hogy az olvasó azonosítani tudja az ómagyar
helyneveket, azokat mindenképp „fel kell oldalni”, meg kell adni a toponima mai magyar megfelelőjét, illetve ha az adott földrajzi objektum nem a mai Magyarország területén található, akkor annak a hivatalos államnyelvi megfelelőjét kell közölni. Ez a megoldás sem lesz mindig egyértelmű, a hivatalos nevek felkutatásán túl további tájékozottság
is szükségeltetik, ezt jól mutatja az An. porta Mezesyna példája. A geszta angol nyelvű
kiadásában a porta Mezesyná-t a szerzők Mezeș Gates-ként iktatják be a szövegbe. Ebben a formában aligha lesz megtalálható lexikonokban vagy térképen. A Mezeș Gate
mindkét néveleme nehézséget okoz. A Gates a név közszói elemének (porta ’kapu’)
angol fordítása, ám ez nem nyújt segítséget a lokalizációban, ugyanis a mai térképeken
inkább a Meszesi-hegység (ro. Munții Meseșului), nem pedig a Meszesi-kapu (ro. Poarta
Meseșului) lesz megtalálható, ezt felismervén a szerzők helyesen járnak el, amikor lábjegyzetben jelzik a következőt: „The mountains (now Munții Meseșului, 700–1000 m
high), with an important highway leading across them, separated northeastern Hungary
from Transylvania” (Veszprémy–Rady 2010: 50). A magyar megfelelőt csak a fordítás
végén szereplő táblázatban találhatjuk meg, a közszói elem megjelenítsése nélkül: Me‑
szes (264).
Az angol fordításban szereplő Mezeș Gates és a román Munții Meseșului kapcsolatának a felismerése sem küszöbölte ki a betűtévesztés hibáját. Ugyanis sem magyarul,
sem románul nem hangzik Mezeș-ként: románul Meseș (olv. Meszes), magyarul Meszes.
A Mezeș névelem szerepeltetése nyilvánvalóan a latin változat félreolvasásának lehet
az eredménye. Tudniillik a latin íráshagyomány szerint a z a magyar [sz] hangértékének
felel meg. Eképp az eredeti szövegben szereplő Mezesyna z-jének helyes olvasata [sz].
Ezt a hibát az angol fordítás mellett a románban is megtaláljuk:
2. táblázat
A félrefordítás
Fej.

SRH.

19.

portam
meszesi
Mezesynam kapu

21.

portas
Mezesinas
partes
Mezesinas

22.

M.

meszesi
kapuk
meszesi
részek

A.

R1.

Mezeș Gates poarta
*now Munții Mezeșului
Meseșului
Mezeș Gates porțile
Mezeșului
area of
părțile
Mezeș
Mezeșului

R2.

R3.

poarta Mezesyna
*Poarta Mezesină
*Meszesi kapu
porțile
Mezeșului
părțile Mezeșului

Poarta
Mezesyna
*Meseș
Porțile
Mezesine
părțile
Mezesine
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26.

porta
Mezesina
portas
Mezesinas

meszesi
kapu
meszesi
kapuk

Mezeș Gates poarta
Mezeșului
Mezeș Gates porțile
Mezeșului

poarta
Mezeșului
porțile
Mezeșului
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poarta
Mezesină
Porțile
Meseșului

Ahogyan a fenti táblázatban látszik, a harmadik román fordításban a szerző az anonymusi formát szerepelteti, lábjegyzetben helyesen közli a mai román nevet: Meseș;
a R1. és a R2. fordítója a latin íráskép alakját figyelembe véve alkothatta meg a romános
hangzású formákat. Ezek alapján kijelenthetjük, hogy nehéz feladat vár arra az olvasóra
vagy kutatóra, aki szeretné egy mai térképen is megtalálni a hegységet.
3.2.2. Közszó tulajdonnévként történő értelmezése. A nyelvtörténet és a névtudomány
általános megállapítása, hogy a tulajdonnevek a köznevekből fejlődtek ki (vö. Benkő
1988: 14), vagyis végső soron – a tulajdonnév keletkezése, illetve a tulajdonnévvé válás nyelvi környezetében – „minden tulajdonnév közszóból származott” (Hajdú 2003:
59). Egyes nevek egyéb nyelvekből már névként kerültek át a magyar nyelvbe, mások
pedig a magyar nyelv története során váltak névvé. Az anonymusi helynévanyagban az
anakronizmus problémája azon ómagyar nevek esetén merül fel, melyek már a magyar
nyelvben alakultak ki.
Az Erdeueleu latin (feltehetően tükörfordítással keletkezett) megfelelője a terra
ultrasilvana. Az ómagyar név Anonymus számára bizonyára transzparens volt, a latin
megfelelőt az ómagyar névalak szinonimájaként használja, így valószínűsíthető egy
közszói használat a latin forma mögött. Az Erdeueleu nevet két közszói elem alkotja:
erdeu ’erdő’ + eleu ’túl’, amint erre Benkő (1998: 95) is utal: „A magyar nevet nyilván
nem a Névtelen alkotta, sőt az a latin megfelelőket minden bizonnyal jóval megelőzte.”
Az An. Erdeueleu egykori átlátszósága mára már elkopott, amit a hangalaki módosulás
is megerősít. A mai angol a latin Transsilvania egykori tükörfordításán keresztül vált
közismertté, a románba két úton került a két név: Transilvania – átvétel eredményeként
a latinból, Ardeal – magyarból való átvétel, ám ezek a megfelelők sem transzparensek a
mai beszélők számára.
A gesztában egyszer szerepel ómagyar szórványemlékként az Erdeueleu, majd négyszer latin változatban (feltehetően jelentésbeli fordítás eredményeként). Feltételezhető,
hogy névként csak az ómagyar változatot értelmezhetjük, ahogyan ezt Pais Dezső (1977)
is tette, ugyanis csak ebben az egy esetben használja fordításában az Erdély névalakot
(másutt az erdőntúli föld jelenik meg), akárcsak a román fordítók az Ardeal-t.
A latin tükörfordításokat, noha ugyanarra a földrajzi területre utalnak, nem értelmezhetjük tulajdonnévnek, inkább egy névelőzményről vagy egy körülírásról lehet szó, így
a terra ultrasilvana tehát közszóként fordítandó (3. táblázat).
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3. táblázat
Közszó tulajdonnévként történő értelmezése

Fej. SRH.

M.

A.

11.

Erdeuelu

Erdély

Transylvania

24.

terra
erdőntúli
ultrasiluana föld

25.

terre
erdőntúli
ultrasiluane föld

26.

ultra siluas

27.

terra
erdőntúli
ultrasiluana föld

erdőkön
túl

R1.

Erdeuel
(Ardeal)
land of
pămêntului
Transylvania dincolo de
pădure
land of
pămêntului
Transylvania dincolo de
pădure
cross the
dincolo de
forest
păduri
land of
pămêntul
Transylvania dincolo de
pădure

R2.

R3.

Ardeal
țării dincolo
de păduri

Erdeuelu
*Ardeal
țara foarte
păduroasă

pământul din
Ultrasilvania

țării foarte
păduroase

dincolo
de păduri

dincolo
de păduri;
Țara foarte
păduroasă
Țara foarte
păduroasă

țara
Ultrasilvană

Az angol fordítók tehát a közszói helyjelölő megnevezéseket, körülírásokat, melyek
a Transylvania név előzményének tekinthetők, tévesen tulajdonnévként fordítottak.
Az nagybetűsítés egyértelmű jele annak, hogy a fordító tulajdonnévként értelmezi az
fordítandó nyelvi elemet. Az aquas calidas suoeriores helyet jelölő körülírás, nem tulajdonnév, ezt az R2. és az R3. fordítója tévesen nagybetűsíti, ezzel jelezve, hogy tulajdonnévként értelmezi. Az A. nem csupán nagybetűsít, hanem egy tulajdonnevet illeszt be a
latin körülírás helyére – ennek az oka feltehetően a helyek lokalizációjára való törekvés.
4. táblázat
Közszó tulajdonnévként értlemezése
Fej. SRH.
M.
A.
R1.
R2.
46. aquas calidas felhévizek Budafelhéviz apele calde Apele Calde
de Sus
superiores

R3.
Apele Calde
Superioare

3.2.3. Azonos névalak miatti tévesztés. Anonymus gesztájában Mén-Marót bihari vezérként szerepel, a geszta szerint az ő uradalma alá tartozott a Szamos folyótól a nyíri
határig és a meszesi kapuig terjedő föld. Bihar helynév a szövegben két közszói névelem
kíséretében tűnik fel: 1. m. Bihar vára; 2. m. bihari vezér. Bihar vára nyilvánvalóan
a mai Bihar településen található egykori várra vonatkozik (ti. a vár maradványai ma
is megvannak), ám a bihari vezér kétféleképp is értelmezhető: 1. magának a várnak
a vezére; 2. a fent említett területnek a vezére. Azért lesz fontos különbséget tenni e
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kettő között, mert ugyan a Bihar 1. a területre, 2. a várra és 3. a településre is egyaránt
használatos, tehát poliszémiával van dolgunk (vö. J. Soltész 1979: 34). A mai román
megfelelők nincsenek poliszém viszonyban, a névalakok nem azonosak, a rom. Biharia
a Nagyváradtól északra lévő településre vonatkozik, a rom. Bihor megfelelő a régiót jelöli, a román történeti munkák a várra cetetea din Bihor-ként utalnak (vö. Borcea 2005).
Az angol fordításban szereplő Biharia tehát ma a településre utal, a szövegben viszont a
régió vagy a vár a denotátum, ennek megfelelően a helyes román névalak a Bihor lenne.
5. táblázat
Azonos névalak miatti tévesztés
Fej. An.

M.

19. duce Bycoriensy

bihari
vezér
19. castrum Byhor
Bihar
vára
20. castrum Byhor
Bihar
vára
50. ducem Byhoriensem bihari
(dux Byhoriensis)
vezér
51. castro Byhor
Bihar
vára
52. castrum Byhor
Bihar
vára

A.

R1.

R2.

R3.

prince of
Biharia
castle of
Biharia
castle of
Biharia
Prince of
Bihar
castle of
Biharia
Biharia
castle

ducele
bihorean
fortăreața
Bihorului
fortăreața
Bihorului
ducele
Bihorului
fortăreața
Byhor
fortăreața
Byhor

ducele de
Byhor
fortăreața
Byhor *Bihar
fortăreața
Byhor
ducele din
Byhor
fortăreața
Byhor
fortăreața
Byhor

ducele bihorean
fortăreața
Byhor
fortăreața Bihor
ducele bihorean
castrul Byhor;
fortăreței Byhor
fortăreața
Byhor

3.3. Túlfordítás. Ilyen hibával az angol kiadvány lábjegyzeteiben találkozhatunk.
A szerzők a transzparens neveknek megadják a jelentését. A jelentés megadása természetesen gyakran indokolt, az angol olvasókat további információval látják el. A Fancy
court azáltal, hogy nagybetűvel jelenik meg, túlfordításnak tekinthető, nem csupán a
jelentés megadásának. Egy ilyen típusú fordítás ugyanakkor szépirodalmi szövegekben
teljes mértékben elfogadott lenne.
6. táblázat
Túlfordítás
Fej. An.

M.

A.

17.

Hímesudvar

Hímesudvar Hymusuduor Hymusuduor Hymus-
*’Fancy
(Hímes-udvar) *Himes-udvar uduor
court’
(sic!)

Hymus-
uduor

R1.

R2.

R3.

4. Összegzés. A helynevek fordítása kapcsán legfontosabb szempontként kiemelhető az identifikáció és az érthetőség (Vermes 2005: 13; vö. J.Soltész 1967). Ám olyan
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helyzetek is vannak, melyekhez ez a két szempont kevésnek bizonyul, ez érvényes a
történeti helynevek fordítására is. A fent bemutatott hibatípusokat elemezve nyilvánvaló,
hogy az anonymusi szórványemlékek fordítása egyrészt nem merül ki a forrás- és a célnyelv ismeretében, másrészt ahhoz, hogy a meghatározott elvek és célok a fordított szövegben az anonymusi helynevek útvesztői ellenére is tévesztés nélkül megvalósulhassanak, a fordítónak rendelkeznie kell: névtörténeti, nyelvtörténeti, történeti ismeretekkel.
Források
A. = Veszprémi, László – Rady, Martyn 2010. Anonymus and Master Roger. CEU
Press, Budapest – New York.
M. = Pais Dezső 1975. Anonymus: Gesta Hungarorum. Béla király jegyzőjének könyve
a magyarok cselekedeteiről. Fordította és jegyzetekkel ellátta Pais Dezső. A bevezetőt írta, a jegyzeteket kiegészítette és a térképet tervezte Györffy György. Magyar
Helikon, Budapest.
R1. = Bésán, Mihail 1899. Cronica notarului anonim al regelui Bela. Faptele ungurilor.
Transilvania 30: 14–41, 72–105, 132–165.
R2. = Popa-Lisseanu, Gheorghe 1934. Faptele Ungurilor. De secretarul anonym al
regelui Bela. Izvoarele istoriei românilor 1. Editura Bucovina, București.
R3. = Tonciulescu, Paul Lazăr 1996. Cronica notarului Anonymus – Faptele unguri
lor. Miracol, Bukarest.
SRH. = Aemilius Jakubovich–Desiderius Pais szerk. 1937. P. magistri qui Anonymus
dicitur Gesta Hungarorum In. Emericus Szentpétery szerk. Scriptores Rerum Hun‑
garicarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum Academia Litter.
Hungarica et al. Budapest. 33–117.
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Személynév – nyelvhasználat – etnikum korrelációja
a 17–18. századi boszorkányperekben1
Hauber Kitti
Eötvös Loránd Tudományegyetem
hauber.kitty@gmail.com
Bizonytalan, hogy egy családnév valójában mennyire tükrözi a névviselő etnikai hovatartozását, illetve nyelvhasználatát akár a névadás pillanatában, akár az öröklődő
családnevet viselő leszármazottak esetében. Az etnikai rekonstrukciót célzó nyelvészeti vizsgálatok mindenképpen dimenzionális szemléletet kívánnak meg, mely a személynév mellett figyelembe veszi a nyelvhasználatot is a kontextus minden elemével
együtt. Ehhez a boszorkányperek kivételes jelentőségű anyagot szolgáltatnak, a személynevek mellett ugyanis élőnyelvi, olykor spontán és többnyelvű megnyilatkozásokat, dialógusokat is dokumentáltak. Így az egyének nyelvhasználatának kutatása a
közösség nyelvhasználatának feltárásához és a történelmi Magyarország nyelvi viszonyainak alaposabb megismeréséhez is vezethet.
Kulcsszók: személynév, nyelvhasználat, etnikum, boszorkányper, kétnyelvűség.

1. Személynév – nyelvhasználat – etnikum összefüggése. Egy általános előfeltevés
szerint a magyar eredetű név magyar identitásra utal, míg az ettől eltérő etnikumot mutató személynévtípusok a vonatkozó egyéb identitásra utalnak. Ez azonban, akár a nyelv,
akár az identitás, akár a személynév etimológiája felől közelítjük meg, számos esetben
téves lehet, hiszen minél távolabb vagyunk időben a névadás pillanatától, annál nagyobb
az esély arra, hogy a konkrét, motivált kapcsolat a név jelentéstartalma, nyelvi alakja és
a névviselő között megszakadjon (N. Fodor 2011: 99).
Vizsgálatom forrását a 17–18. századi boszorkányperek adták a történelmi Magyarország három területéről: Dél-Erdélyből Segesvár és a környező települések, Észak-Erdélyből Máramaros vármegye, a Nyugat-Dunántúlról pedig Sopron és Vas vármegye. Ez az az
időszak, amely egyfajta átmenetet képez a természetes családnévanyag kialakulása (14–15.
század) és rögzülése és a mesterséges családnévanyag megjelenése (19–20. század) között,
ezért a személynevek igen jelentős forrásértékkel rendelkeznek (N. Fodor 2014: 452).
Valamint a nyelven belüli összefüggések mellett a tulajdonnevek (hely- és személynevek)
állnak talán a legszorosabb kölcsönhatásban a nyelven kívüli kultúrával és annak változásaival (Hoffmann 2002: 9), sok esetben például csak a tulajdonnevek árulhatnak el valamit
egy terület etnikai viszonyairól (ilyen jellegű kutatáshoz l. Demeter 2014; N. Fodor 2018).
1

Készült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) PD 116414. nyilvántartási
számú szerződése támogatásával.
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Nincs egyetértés abban, hogy egy családnév valójában mennyire tükrözi a névviselő
nemzetiségét, akár a névadás pillanatában, akár az öröklődő családnevet viselő leszármazottak esetében (N. Fodor 2011: 99). Leginkább a név nyelvi alkata lényeges és
leginkább a motivált neveket lehet felhasználni, de ekkor is csak feltételezésekbe bocsátkozhatunk, a név és etnikum összefüggésrendszere ugyanis számos bizonytalanságot
rejt magában már a névadás pillanatában is. Példának okáért, ha egy idegen személy egy
tisztán magyar közösségbe kerül, vagy ott kapja meg családnevét, vagy eddig viselt idegen eredetű nevét lefordítják a közösség által beszélt magyar nyelvre (l. Melich 1943:
278), vagy pedig kap egy új nevet, amelyre régi nevét lecseréli. Így adott név már a
névadás pillanatában sem fogja a viselője valódi etnikai hovatartozását tükrözni, hiszen
az idegen etnikumú személy attól, hogy magyar nevet kapott, nem válik rögtön magyarrá – a szinte bizonyosan bekövetkező asszimilációja ezzel még nem zárul le feltétlenül.
Emiatt pedig sok olyan név eredete is bizonytalanná válhat, amelyek első pillantásra
egyértelműen jelölnék viselője etnikai hovatartozását.
Ide tartoznak az olyan nevek, amelyek több nyelven is hasonló alakban léteznek (pl.
Kovács ~ Kovač, Pintér ~ Pinter), az olyan keresztnévi eredetű nevek, melyek több nyelven is azonos hangalakban élnek (pl. Ádám ~ Adam) (N. Fodor 2012: 154), valamint a
népnévi eredetű családnevek. Utóbbiak a különböző etnikumok érintkezése, együttélése, keveredése során nagy számban jelenhettek meg (Farkas 2013: 132), de időközben
a név viselője könnyen asszimilálódhatott egy más etnikumú közösségbe. Fennáll annak
a lehetősége is, hogy a megnevezett soha nem is tartozott abba az etnikumba, amelynek
nevét viseli, csupán köztük élt, érintkezett velük vagy hasonló külső vagy belső tulajdonságokkal rendelkezett. Továbbá, ha el is tekintünk a név jelentésétől és pusztán nyelvi
megformáltságát vesszük figyelembe, szem előtt kell tartanunk, hogy a név elsősorban
nem is viselőjét, hanem a befogadó, névadó közösséget és annak nyelvét tükrözi (Farkas
2013: 130). A magyar Horvát nevet viselő személy például nem szükségszerűen magyar
etnikumú és anyanyelvű. Ugyancsak a bizonytalanok közé sorolhatók a helynévi eredetű
családnevek is. A máramarosi peranyagban szerepel a Kabalapataki családnév, melynek első viselője minden bizonnyal a tisztán román népességű Kabalapatakáról (Bélay
1943: 107) költözött Máramarosszigetre, ahol már magyar –i képzővel keletkezett nevet
kapott, míg a nevet 1714-ben viselő Gregorius Kabalapataki (MBF. 4: 76) már magyar
nemesként szerepel.
Tehát a név keletkezésének időpontjában és legfeljebb egy-két generációs öröklődése során vallott identitást mindenképpen meg kell különböztetnünk a nevet a későbbi
századokban viselők identitásától (N. Fodor 2012: 153). Könnyen lehet ugyanis, hogy
míg a név maga megmaradt, a névviselők már egy más etnikumú közösségbe asszimilálódtak, de az is lehet, hogy bár a név maga megváltozott, a viselők identitása mégis
változatlan maradt. Világosan látszik tehát, hogy a névetimológiai vizsgálatok sok esetben csak a név eredetét képesek feltárni, amely még nem egyenlő a névviselő etnikai
hovatartozásával (Bagdi–Demeter 2004: 364). Emiatt a vizsgálati módszer az etnikai
rekonstrukció esetén magában foglalhatja a felekezeti hovatartozásnak, a keresztnévnek,
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a nyelvhasználatnak, valamint a lakóhelynek és az ottani közösség névanyagának és
nyelvének vizsgálatát, szem előtt tartva ugyanakkor azt is, hogy az identitás fogalma a
17–18. században korántsem feleltethető meg a mai értelemben vett identitásnak.
A boszorkányperek ezért is jelentenek remek forrásanyagot. Közös bennük, hogy az
érintett személyek – legyenek vádlottak, vádlók vagy tanúk – pontos neve mellett legtöbbször feltüntették személyes adataikat is és pontosan, hol E/1.-ben, hol E/3.-ban jegyezték le a tanúk vallomásait is, mely vallomások tételére a tanúknak lehetőségük volt
anyanyelvüket használni. Emellett pedig a megszólaló tanúk esetenként utalhatnak egymás etnikai hovatartozására is, idézhetik egymást rámutatva egymás nyelvhasználatára.
Nem mellékes a boszorkányvád mibenléte sem. Valójában korántsem volt annyira
népi hiedelem – a vád az egyszerű emberek hétköznapi problémáiból, szerencsétlenségeiből, viszályokból, betegségekből és halálesetekből indult ki (Klaniczay 1990:
276–278). Így a boszorkányperek szövege a középmagyar korból élőnyelvi szövegeket
őriz, sokszor konkrét párbeszédeket is. Továbbá nem lebecsülendők az ún. „nyelvi bűntények” (Juhász 2002: 172) sem. Ezek ugyanis minden valószínűség szerint vagy a beszélő saját anyanyelvén hangzanak el, ami a viselt névből kiinduló etnikai rekonstrukció
ellenőrzője lehet, vagy olyan nyelven, amelyen a megsérteni kívánt személy értheti, ami
pedig a beszélő nyelvhasználatáról, nyelvtudásáról, esetleges kétnyelvűségéről tanúskodhat, valamint szintén hozzájárulhat a megsértett személy nevének és nyelvhasználatának összevetéséhez.
A személynevek etimológiai besorolását a Régi magyar családnevek szótára XVI–
XVII. század (Kázmér 1993), a Die deutschen Familiennamen (Heintze–Castorbi
1993), a Familiennamenbuch (Naumann 1987), a Deutsches Namenlexikon (Bahlow
1967), a Dicționar onomastic românesc (DOR.) családnévszótárak és a Történeti magyar
családnévatlasz (TMCsA.) adatbázisa segítségével végeztem.
2.1. Segesvár és környéke. Nagy-Küküllő vármegyében, elsősorban Segesváron és környékén a magyarság kisebbségben élt, a lakosság túlnyomó többségét a szászok tették
ki, a perek szövege pedig szinte kivétel nélkül latin–német nyelvű. Egy példát emelnék
ki innen: 1670-ben a magyar nevet viselő tanú, Pal Janos, foglalkozása szerint Meier,
vagyis ’majoros, tejesgazda’ tesz vallomást. Az ő magyar nemzetiségére a formális német szöveg utal: „Pal Janos ein alheisiger Ungrischer Meӱer” (SB. 54: ’Pal Janos egy
helyi magyar majoros’).2 Ennek ellenére német nyelven tanúskodik: „Für eine[m] Jahr
schickt mich [INT][selbender] vnser Nachbarvatter auff den Meӱerhöffen…” (SB. 54:
’A szomszédunk másodmagammal elküldött egy éve a majorságba’). Feltételezhetően
Pal Janos etnikumát azért tüntették fel külön, mert magyar anyanyelve ellenére németül
tette vallomásátt, az bizonyos tehát, hogy magyar nevet visel, magyar etnikumhoz tartozik, és bár magyar nyelven nem szólal meg, magyar–német kétnyelvűnek tekinthető.
2

A továbbiakban a német nyelvű szövegrészek fordításait – amennyiben külön nem jelzem – saját
fordításomban közlöm.
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1. táblázat
Segesvár és környékének névanyaga3

Német er. nevet viselők
Magyar er. nevet viselők
Szláv er. nevet viselők
Ismeretlen v. bizonytalan er. n. viselők
Összesen

811
25
5
20
861

Boszorkányperek
94,19%
2,90%
0,58%
2,32%
100%

2. táblázat
Segesvár és környékének nyelvhasználata

Német er. nevet viselők
Magyar er. nevet viselők
Szláv er. nevet viselők
Ismeretlen v. bizonytalan
er. n. viselők

német nyelv- magyar nyelvhasználat
használat
412
4
12
2
3
0
7
0

szláv nyelvhasználat
0
0
0
0

nincs meg
nyilatkozás
399
13
2
13

A peranyag családnévanyagának csaknem 95%-a német eredetű. Az 1715. és 1720.
évi országos összeírás nem készült el Nagy-Küküllő vármegyében, ezért a saját anyagomat nem tudom összehasonlítani a teljes vármegyével, de úgy vélem, a jegyzőkönyvek
alapján felmérhető nyelvhasználati viszonyok jól reprezentálják a vármegye etnikai ös�szetételét. A 2. táblázat mutatja, hogy adott eredetű nevet viselő összes személy közül
hányan használták az adott nyelvet. Amennyiben egy személy több nyelven is megnyilatkozott, minden érintett nyelvhez besoroltam. Ez alapján a magyar lakosság döntő hányada kétnyelvű, ami a német ajkú szász lakosság körében is bizonyos fokú kétnyelvűséget eredményezhetett. A peranyag alapján ugyanakkor az is látszik, hogy a környező
települések lakossága teljesen német ajkú.
2.2. Vas vármegye. A történelmi Vas vármegye szintén heterogén lakosságú terület volt.
A 16. századtól jelentős horvát és német betelepülés kezdődött meg, és a magyarság
kisebbségbe szorult, a Kőszeg–Ják–Szentgotthárd–Velemér vonaltól nyugatra néhány
kisebb nyelvszigetet leszámítva szórvánnyá vált (Balázs 2015: 27–30).
A népnévi eredetű családnevek problematikusságát szemlélteti a következő példa:
1743-ban Kőszegen az Anna Hauszerin elleni perben tanúként szólal meg Joannes Hor‑
váth alias Csontos. Vallomását E/3. személyben jegyzik le, benne E/1.személyben idézi a vádlott egy német megszólalását: „úgy fogta azután és fejszéstűl az Pallocsay úr
paumgartjánál lévő árokban belévetette, arra osztán azt mondotta, n a h a b d t i h r d i e
3

Az 1. oszlop a névviselők számát, a 2. oszlop százalékos megoszlásukat mutatja.
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H a c k e n , w e r d t r e i c h d a m i t (’na, magáé a fejsze, legyen gazdag vele’) úgy vette
föl az földrűl az fatens az fejszét,” majd egy, a feleségével folytatott rövid párbeszédet:
„Arra azt felelte az feleségének, ugyan nagyon aludtál, ehen az nagyfogú Andli csaknem agyonnyomott, de az felesége nem hitte, azt mondotta, t a l á n c s a k á l m o d o t t
k e n d , kire azt felelte az fatens, d e h o g y a l u d t a m , ú g y n e m a l u d t a m , v a l a m i n t m o s t ” (MBF. 4: 410–411). Felesége Catharina Jobbágyi szintén tanúskodik,
ugyanezt a beszélgetést idézi szintén magyarul. Joannes Horváth tehát beszél magyarul
– ezt bizonyítja, hogy a feleségével ezen a nyelven kommunikál, valamint a magyar
Csontos ragadványneve is, amelyet a magyar nyelvű környezetétől kaphatott –, ugyanakkor egyértelműen német nyelven is beszél – a neki szóló német közlést megértette és
vissza is idézte–, azaz kétnyelvű, de e két nyelv egyike sem a horvát.
Saját adatbázisomat itt össze tudtam vetni Acsády Ignác munkájával (Acsády
1896) és a TMCsA. anyagával. Látszik a német eredetű családnevek döntő többsége a
névanyagban. Utánuk a magyar eredetűek következnek, ezek a teljes anyag körülbelül
egyharmadát teszik ki, a szláv eredetűek igen kis számban szerepelnek.4
3. táblázat
Vas vármegye névanyaga
Német er. nevet viselők
Magyar er. nevet viselők
Szláv er. nevet viselők
Ismeretlen v. bizonytalan
er. n. viselők
Összesen

Boszorkányperek Acsády 1896 (1720)
93
59,62%
4859
39,26%
47
30,13%
5116
41,33%
6
3,85%
2402
19,41%
10
6,41%
[141] [1,13°%]
156

100%

12518

100%

TMCsA. (1720)
5475
39,22%
4727
33,86%
2715
19,45%
1044
7,48%
13961

100%

4. táblázat
Vas vármegye nyelvhasználata

Német er. nevet vis.
Magyar er. nevet vis.
Szláv er. nevet vis.
Ismeretlen v. bizonytalan
er. n. vis.

4

német nyelv- magyar nyelvhasználat
használat
30
17
2
23
1
1
0
3

szláv nyelvhasználat
0
0
0
0

nincs meg
nyilatkozás
46
22
3
8

Természetesen figyelembe kell venni, hogy a boszorkányperek adatszáma csak korlátozottan vethető
össze az összeírásokéval, hiszen utóbbiak egy év említéseit, előbbi egy adott időintervallumot ölel
fel. Továbbá míg az összeírások kizárólag az adózó családfők neveit tartalmazzák, addig a perek
szövege a férfiak mellett nők, gyermekek és nem adózó személyek neveit is.
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Látszik továbbá az is, hogy míg a szláv nyelv egyáltalán nem jelenik meg a jegyzőkönyvekben, a magyar eredetű nevet viselők döntően magyarul, a német eredetű nevet
viselők pedig németül is és magyarul is nyilatkozhattak nyelvtudásuknak megfelelően.
2.3. Sopron vármegye. Sopron vármegyében és Sopron városában nagyszámú német
ajkú lakosság élt, ezt alátámasztják a boszorkányper-jegyzőkönyvek is.
5. táblázat
Sopron vármegye névanyaga
Boszorkányperek
Német er.
nevet vis.
Magyar er.
nevet vis.
Szláv er.
nevet vis.
Ismeretlen v.
bizonytalan
er. n. vis.
Összesen

108

59,62%

Acsády 1896
(1715)
3679 52,36%

Acsády 1896
(1720)
3850 50,18%

TMCsA. (1720)
4010

49,70%

17

30,13%

1954

27,81%

2341

30,51%

2192

27,17%

6

3,20%

1350

19,21%

1406

18,32%

1648

20,43%

13

7,05%

[44]

[0,63°%]

[76]

[0,99°%]

218

2,70%

144

100%

7027

100%

7673

100%

8068

100%

Látható, hogy akárcsak a perek anyagában, az egész vármegyében is többségben vannak a német eredetű nevek, a lakosság körülbelül felét teszik ki, míg a magyar eredetű
nevek körülbelül a 30%-át, a szláv eredetűek pedig a 20%-át. A perek során ehhez képes
viszont lényegesen kevés szláv név bukkant fel.
6. táblázat
Sopron vármegye nyelvhasználata

Német er. nevet vis.
Magyar er. nevet vis.
Szláv er. nevet vis.
Ismeretlen v. bizonytalan
er. n. vis.

német nyelv- magyar nyelvhasználat
használat
21
7
1
4
1
0
0
4

szláv nyelvhasználat
0
0
0
0

nincs meg
nyilatkozás
81
13
5
9

A nyelvhasználatot tekintve szintén a német nyelv van többségben. Viszont az is látszik, hogy a magyar eredetű nevet viselők közül csak egy személy nyilatkozott németül,
valamint további hét német nevet viselő használt magyar nyelvet, ez pedig arra utal,
hogy a német lakosság bizonyos hányada kétnyelvű lehetett.
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Talán a legérdekesebb a peranyagból az Esterházy család hatása: egy német nyelvű
per kapcsán Kalmar Matthias több levelet is küldött Esterházy Miklós nádornak kérve
közbenjárását. Az első latinul íródott, majd a két következő magyar nyelven. Számos
levélváltás történik a nádor és Sopron városának tanácsa között, mind magyar nyelven.
(ÖH. 429–437) Eszerint tehát a biztosan kétnyelvű nádor a vegyes lakosságú Sopron
elöljáróival magyar nyelven érintkezett, nem németül, ez pedig mindenképpen a nyelv
presztízsének növekedését mutatja már itt a 17–18. század fordulóján, és ebben, úgy
tűnik, nagy szerep jutott az Esterházy családnak. A birtokukon fekvő Sopronnyék csekély számú lakossága csaknem teljesen német eredetű nevet visel, és az összeírásokból
látszik, hogy még a szláv eredetű nevek aránya is megelőzi a magyar eredetűekét. Ezzel
szemben az innen származó tanúk kizárólag magyarul nyilatkoztak, vagyis okunk van
feltételezni, hogy az Esterházy-birtok lakossága mindenképpen beszélt magyarul – vagy
kétnyelvűként, vagy már a magyar etnikumba asszimilálódva.
7. táblázat
Sopronnyék névanyaga
Boszorkányperek
Német er.
nevet viselők
Magyar er.
nevet viselők
Szláv er. nevet
viselők
Ismeretlen v.
bizonytalan er.
n. viselők
Összesen

Acsády 1896
(1715)
87
87%

Acsády 1896
(1720)
88
89,80%

7

41,18%

4

23,53%

5

5%

2

2

11,76%

8

8%

4

23,53%

[0]

17

100%

100

TMCsA.(1720)
84

75,68%

2,04%

10

9,01%

8

8,16%

17

15,32%

[0%]

[0]

[0%]

0

0%

100%

98

100%

111

100%

2.4. Máramaros vármegye. Máramaros vármegyében valószínűleg kisszámú szláv lakosság a magyarok érkezése előtt is élt, de számottevően a 14. században érkeztek ide.
A 17. században a ruszinok többségbe kerültek a vármegyében, a magyarság nagyobb
tömbben csak az öt kiváltságos városban élt: Huszt, Visk, Técső, Máramaros és Sziget
városokban (Bélay 1943: 13).
A máramarosszigeti peranyagban összesen hat alkalommal találkozunk a német eredetű Poncz családnévvel. 1714-ben Franciscus Poncz magyarul vall, tehát kétségkívül
beszél magyarul: „[…] Az elmúlt télen esküdt bíró lévén fa szedni járván némettel az
Szeren, az Mátyásné telekére a z n é m e t b e m e n t f á é r t és hozott ki egy szálat. Engem mind szidott Mátyásné és m o n d á m n e k i : – H a l l g a s s , t e b o s z o r k á n y ! ”
(MBF. 4: 42). Annak ellenére, hogy ő maga német családnevet visel, a vele együtt dolgozó német etnikumú személyt nem a nevével, hanem nemzetiségi hovatartozásának
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megnevezésével különbözteti meg magától, vagyis biztos, hogy Franciscus Poncz nem
német etnikumú. Az viszont lehetséges, hogy német–magyar kétnyelvű, hiszen a német
személlyel bizonyosan kommunikál – hogy milyen nyelven, az vallomásából nem derül
ki, de az is feltételezhető, hogy a német megnevezés inkább az adott személy által beszélt
nyelvre vonatkozik.
A teljes névanyagnak több mint a 90%-a magyar eredetű, ezután következnek a szláv
eredetű nevek, majd a német és a román eredetűek. Ebben az esetben sajnos a boszorkányperek nem reprezentálják a vármegye teljes lakossága által viselt nevek eredet szerinti megoszlását, ugyanis a megvizsgált összes boszorkányper Máramarosszigeten került lefolytatásra, ahol többségben volt a magyar etnikumú lakosság.
8. táblázat
Máramaros vármegye névanyaga
Boszorkányperek
Német er.
nevet vis.
Magyar er.
nevet vis.
Szláv er.
nevet vis.
Román er.
nevet vis.
Ismeretlen
v. bizonytalan er. n. vis.
Összesen

5

1,76%

Acsády 1896
(1715)
8
0,25%

Acsády 1896
(1720)
10
0,27%

258

90,85%

803

24,95%

703

10

3,52%

1828

56,79%

3

1,06%

580

18,02%

8

2,82%

[0]

[0%]

284

100%

3219

100%

TMCsA. (1720)
47

1,75%

19,26%

858

31,86%

1880

51,49%

1498

55,63%

143

3,92%

103

3,83%

[915] [25,06%]

187

6,94%

3651

2693

100%

100%

3. Következtetések. Összességében elmondható, hogy az egyes személyek nyelvhasználati sajátosságait sokszor csak bonyolult összefüggések feltárásával, és még ekkor sem
teljes bizonyossággal lehet megállapítani, vagyis anyanyelvük megadása ritkán lehetséges csak. Legfőképpen a többnyelvű perek esetében lehetséges ez, ahol a tanúk különböző nyelven szólalnak meg. Ám ha etnikai hovatartozásukról nem kapunk egyéb információt, ennek megállapítása lehetetlen marad, mivel annak ellenére, hogy a boszorkányperek valóban sokkal több információt közölnek az egyes személyekről, mint bármelyik
másik adatforrás, néhány kivételtől eltekintve mégsem nyújtanak eleget a biztos etnikai
rekonstrukcióhoz, csupán közelebb vihetnek hozzá. Így általános következtetéseket még
nem lehet levonni a személynév, a nyelvhasználat és etnikum összefüggésének kérdésében, ugyanakkor az egyének nyelvhasználatának kutatása a közösség nyelvhasználatának feltárásához és a történelmi Magyarország nyelvi viszonyainak alaposabb megismeréséhez vezethet.
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Vizsgálatomból kiderült, hogy a többségben szászok lakta Segesváron a magyar eredetű nevet viselők alkalmazkodtak a német nyelven megnyilatkozókhoz, ugyanakkor
a magyar nyelv kisebbségi helyzete nem zárta ki, hogy az eljárások során használják
azt, illetőleg hogy a német eredetű nevet viselők is értsenek magyarul. Sopron városának helyzete a nyelvhasználatot tekintve nagyon hasonló, viszont a teljes vármegyében
a német névviselők nyelvhasználatában is jelen volt a magyar, leginkább az Esterházyak
befolyása alatt. Ezzel szemben Vas vármegyében a jelentős német és horvát betelepülés
ellenére is sokkal jellemzőbb volt a magyar nyelv használata a perek során, ahogyan a
ruszin többségű Máramaros vármegye peranyaga is rávilágított a magyar nyelv dominanciájára Máramarossziget városában és környékén.
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„Boszorkánynak lenni mondotta
minden igaz ok nélkül”

A sértés beszédaktusáról való beszámolás becsületsértési perekben
Havasi Zsuzsanna
Eötvös Loránd Tudományegyetem
havasi.zsuzsanna@btk.elte.hu
Mivel a boszorkányság híre súlyos bizonyítéknak számított a középmagyar korban,
a boszorkánysággal vádolt személy hatásos eszköze lehetett az őt rágalmazó perbefogása, mégpedig becsületsértésért. A boszorkányperes iratokban így nagy számban
találhatók olyan peranyagok, amelyek a sértés beszédaktusáról szólnak, metanyelvi
adatokkal gazdagíthatják a korszak történeti-beszédaktus kutatását. Jelen dolgozat azt
vizsgálja, milyen kifejezésekkel adtak számot a történetiségben a boszorkányság kontextusában a sértés beszédaktusáról, hogyan érzékeltették a becsületsértés súlyosságát.
Kulcsszók: történeti szociopragmatika, történeti beszédaktus-kutatás, boszorkányper,
becsületsértési per, a sértés beszédaktusa.

1. Bevezetés. A boszorkányság vádjának esetében nagy szerepet kapnak a periratokban
a tanúvallomások, ezek elemeként pedig a boszorkányság híre. Ennek szóbeli kinyilvánítása már önmagában is súlyos bizonyíték lehetett. Egyes esetekben azonban az ilyen
jellegű vád a visszájára fordul: a becsmérlőt perbe foghatják becsületsértésért. A beszédaktusa tehát, amellyel a becsmérlő a becsmérlett személy hírét próbálta megváltoztatni,
sikertelen lesz, sőt, a sértés (vagy becsmérlés) beszédaktus nyelvi bűnnek számít. Ennek
dokumentuma a becsületsértési per típusa. Dolgozatomban azt vizsgálom, ebben a pertípusban, a boszorkányság vádjához kapcsolható becsületsértési perekben hogyan számolnak be a nyelvi udvariatlanságról, milyen kifejezésekkel, eszközökkel minősítik azt jogi
értelemben bűnnek. Kitérek továbbá arra, hogy egyes minősítő kifejezések a sértésről
való beszámolás során milyen szerkezetekben jelennek meg, mivel ezek olyan kollokációnak tűnnek a vizsgált periratok alapján, amelyek a középmagyar kor jogi nyelvhasználatát jellemezhették.
A kutatás a történeti (szocio)pragmatika körébe tartozik, azon belül is a történeti
beszédaktus-elemzés eredményeit használja fel. A történeti szociopragmatika egy olyan
interdiszciplináris terület, amely a diakróniában a társadalmi háttértényezők szerepét állítja középpontba, a történeti anyagok szinkrón szemléletű leírásánál pedig a nyelvhasználat vizsgálatát (a szinkrón pragmatikával megegyezően) a társadalmi háttér és a szi
tuációs kontextus erőteljes kiemelésével végzi (l. Culpeper 2011: 4). Hangsúlyosan kell
számolni viszont azzal is, hogy a történetiségben jóval nehezebb lehet a nyelv mögötti
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háttértényezők, társadalmi valóság, szerepek feltérképezése (vö. Sárosi 2015). A szinkrón pragmatika egy fontos területe a beszédaktusok kutatása, hasonlóképpen ez az irány
a történeti szociopragmatikának is része – a magyar nyelvtörténet forrásaiból kiindulva a
kérés beszédaktusáról ír Bácsi (2015), Koós (2008) és Krepsz (2015), a bocsánatkérésről Bácsi (2016), a fenyegetésről pedig Ilyefalvi (2010) és Kocsis (2017).
A pragmatikának – ekképpen a történeti szociopragmatikának is – a kezdetektől fogva az egyik fontos részterülete a mára szinte önálló diszciplínává vált udvariasság- és
udvariatlanságkutatás. A három jelenség – helyénvalóság, udvariasság, udvariatlanság –
az újabb kutatásokban nem előre adott kategóriának számít, hanem a résztvevők értékelése és véleménye alapján azonosítható (Sárosi 2017). Mohay (2015) az udvariatlanságot a neheztelések, feddések, sértések beszédaktusaiban elemzi magánlevelek anyagán.
Jucker és Taavitsainen (2000) nyomán a sértések azonosításában három feltételt tart
szem előtt: 1. a beszédaktus tartalmazzon állítást a címzettről, 2. a címzett ezt ne érezze helyénvalónak, 3. a címzett legyen meggyőződve arról, hogy szándékosan akarták
megbántani. Mohay megjegyzi, hogy a középkori magánlevelezés elemzett anyagában
a válaszlevelek általában hiányoznak, így a beszédaktus nem vizsgálható a maga teljességében, hiszen a beszédaktus címzettjének reakciója nem áll rendelkezésre (2015:
180). A jelen dolgozat tárgya azonban összhangban áll az udvariatlanság-értelmezésekkel abban, hogy a befogadói vélemény felől indul ki: az udvariatlanság olyan eseteivel
találkozhatunk a becsületsértési perekben, amelyek még ahhoz is elég erőteljesek voltak,
hogy a beszédaktusok címzettje jogi útra terelje az ügyet. Van természetesen hátránya is
az anyagnak: legfeljebb csupán közvetetten ismerjük meg az eredeti beszédaktust.
Ilyefalvi a fenyegetésekhez kapcsolódó elemzésében abból indul ki, hogy nemcsak a közösség által boszorkánynak tartott személyek fenyegetnek, hanem a magukat
kárvallottnak mondók, sértettként fellépők is, mégpedig sokszor legalább annyira durvának minősíthető kifejezésekkel, mint az állítólagos boszorkányok, a tanúk mégsem
számítanak bűnösnek a közösség szemében a használt fenyegető kifejezések ellenére
sem (2010: 75–76). A két fenyegetéstípus az elemzés szerint azonban a beszédaktus-elméletek tükrében nem azonos: a periratokban a boszorkányfenyegetésekről bizonyítják,
hogy hatásuk tapasztalható volt, ezáltal pedig többnek számítanak, mint a fenyegetőt
valamilyen viselkedés mellett elkötelező kifejezések; egyenesen kinyilatkoztatnak, deklarálnak valamit, azaz a periratok konstrukciójában a beszélő csupán a szavak kimondásával változást idézett elő a világ egy tényállásában (vö. Searle 1976/2000). Felvethető,
hogy rokon jelenséggel találkozhatunk a becsületsértési perekben is. A sértés kimondója
ugyanis feltehetőleg szerette volna – az elemzett anyag esetében leggyakrabban boszorkánysággal – vádolni a címzettet. Ez azonban a vád természete miatt egyenesen bizonyító értékű kimondásként hathatott, hiszen a boszorkányság híre már önmagában is súlyos
tény a perekben. Így felvethető, hogy akár deklaratívumnak is számíthat, ha valakire
kimondják a közösségben, hogy boszorkány; olyan, mintha bűnösnek ítélnék.
Abban az esetben, amikor egy ilyen deklaratívnak szánt beszédaktus címzettje pert
indít, azt hangsúlyozza, hogy a kimondottak hamisak, tárgyalni lehet és kell róluk.

„Boszorkánynak lenni mondotta minden igaz ok nélkül” 

111

A beszédaktus tehát nem számíthat deklaratívumnak, hanem csupán a beszélő vélekedését fogalmazza meg a világ tényállásáról, a beszélő ebben az esetben tévedhet is (így
a beszédaktus a searle-i rendszerben asszertívum, korábbi megnevezéssel reprezentatívum). A becsületsértési per indítása tehát a sértettnek jól felfogott érdeke, amellyel a
boszorkányság vádja ellen védekezhetett.
2. A becsületsértésről való beszámolás módjai. A vizsgálódás során 39, a boszorkányság vádjához kapcsolódó perből gyűjtöttem összesen 132 beszédaktusról szóló beszámolást. A perek jellemzően a boszorkánypereknél rövidebbek, inkább összegző jellegűek.
Gyakori, hogy nemesek a résztvevőik, a megszólalások is túlnyomórészt a kor ügyvédeitől, a prokurátoroktól származnak. A következőkben bemutatom azokat a nyelvi
mintázatokat, amelyekkel az udvariatlanságról való beszámolás megtörténhet ebben a
speciális környezetben, illetve megkísérlem feltárni, ezek hogyan minősítik az eredeti
megszólalást, jogi szempontból mennyire lehet hatásos az eredeti beszédaktusról való
beszámolás adott formája.
Alapvetően nem tartalmazza a beszédaktus minősítését a beszél ige és a hozzá kapcsolódó vonzat vagy függő beszédes alak.
(1) Szabó Gáspár uram házanként azt beszéllette volna, hogy az ő kegyelme feleségének a’ lábát tulajdon a Mészáros István uram felesége vesztette volna meg
(MBF. 1: 146)
(2) Nagy Simonné asszonyom ujjobban idézte Bíró Gáspárné asszonyomat azért,
hogy infamiával nevezetesen boszorkánysággal együtt is másutt is beszéllet.
(MBF. 1: 515)
(3) minémű beszédeket hallott Mészáros Istvánné ellen (MBF. 1: 146)
Az (1)-es példában, amely egy hatósági kérdésből való, az látható, hogy a beszél alkalmas arra, hogy függő beszéddel ne egy szó szerinti beszédaktust, hanem egy elhangzott beszélgetés, a boszorkányhír terjesztésének konkrét módját összetetten továbbítsa.
A beszél ige azonban az adott boszorkányperes kontextusban szoros kapcsolatban áll a
boszorkányhír terjesztésével, így mintegy formulaszerűnek tűnik a beszél + vAl alak (2).
Megjelenik – a feldolgozott anyagban két példával – a kimondottaktól még inkább távol
álló valaki ellen beszél kollokáció is (3).
Hasonló viszonyulást és lehetőségeket hordoz a mond ige használata is, de a vizsgált
anyagban gyakoribb előfordulással.
(4) az én feleségem felől azt mondották, hogy az őkegyelmek gyermekét […] az én
feleségem vesztette meg, Szakál Kisanna (MBF. 3: 434)
(5) az megírt incattusok, mire való gondolattyokból hitván nagy bestelen szókot
szóllottak s mondottak ellenem, gyanos és valós szóval, hogy boszorkányságot
tudnék (MBF. 3: 508)
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(6) monták felőle, hogy ördöngős bűvös bájos, és az ördögök chiuklaia [!] vala
(MBF. 2: 118)
(7) engemet feleségestől bűjös bájosnak mondottak (MBF. 2: 125)
(8) mondották, gyanakszanak Mészáros Istvánnéra (MBF. 1: 146)
A mond ige továbbra is lehetőséget ad a sértettnek vagy a hatóságnak, hogy függőbeszédben részletesebben beszámoljon a sértésről anélkül, hogy kifejezetten sértésnek minősítené
azt – ilyen hat esetben fordult elő a vizsgált anyagban (4). Úgy tűnik, kollokálódhatott az
ellen és a felől névutóval is, amelyek után még mindig lehetőség volt az elhangzottak részletes kifejtésére, bár az ellen önmagában is sugallja a sértettség tényét. Gyakorinak tűnik, hét
esetben jelent meg az anyagban a mond + vmit + nAk kollokáció, itt az értékelő mozzanatot
az eredeti asszertívumban szereplő állítás hordozza. A forma lehetőséget ad a sértettnek
arra, hogy tömören összegezze az őt ért vád lényegét, egyszersmind ő maga foglalja össze
annak sértő voltát. Hat esetben fordult elő, hogy a mond a gyanakszik igével állt együtt. Itt a
gyanakvás hangoztatása egyenlő a boszorkányhír terjesztésével, ez nincs kifejtve az állításokban, a gyanakvás a kontextusban önmaga is sugallhatja a becsületsértés tényét.
Megjelenik csupán a hír terjesztésére való utalás is – négy előfordulással – ehhez
kapcsolódhat a hír értékelő eleméről való beszámolás (9), de önmagában a híresztelés is
negatívan értékelhető a becsületsértési perekben.
(9) hogy az felperes leány az mint hírleltetik nagy kurva és nagy boszorkány lett
volna, nem bizonyították (MBF. 3: 338)
(10) nem tudhatom mi okból viseltetet praesummált engemet diffamálni, házfelverőnek, tolvajnak pronunciálni (MBF. 3: 566)
A konkrétabban jogi vonatkozású pronunciál ige inkább a korabeli jogi szaknyelv
része – amelyben természetes, hogy a latinul ismert kifejezések magyar toldalékokkal
fordulnak elő (B. Kovács 2002: 227). Így önmagában a szóhasználat is, a jogi kifejezés
választása azáltal, hogy jogi kategóriának minősül az eredeti beszédaktus kimondása,
sugallja a sértés súlyosságát. Az adatok alapján kollokálódhatott a –nAk raggal a korabeli
jogi nyelvhasználatban.
(11)
(12)
(13)
(14)

Hogy én az actorokat diffamáltam volna, azt meg nem bizonyittyák (MBF. 3: 425)
varáslonak, boszorkánysággal s arra tzélozó életűnek diffamálták (MBF. 2: 186)
azzal diffamáltak az incattusok […] hogy én boszorkány vagyok (MBF. 3: 466)
Az incattusok marhájoknak szájokat bekötötte, és több külömb külömb féle diffamatiókkal illetik. (MBF. 2: 142)

A diffamál ’rágalmaz’ és a diffamatióval illet (14) kifejezések előfordulása a legnagyobb a vizsgált anyagban, összesen 35 esetben közvetítették ezzel a becsületsértés
tényét. Az előfordulás magyarázata lehet, hogy szintén jogi kifejezésről van szó, így a
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rágalmazás ténye csupán az ige használatával rögzíthető, illetve így minősíthető a beszédaktus (11). Emellett azonban a rágalmazás specifikálható is, a -nAk kollokáció segítségével (12), de a –vAl és függő beszédes alakok kapcsolásával kifejtetté is tehető.
(15) hallottam, hogy Koncz Györgynét boszorkánynak szitta Sipos Danielné, de nem
perlé meg érette (MBF. 2: 590)
(16) engemet kurvának, boszorkánynak, gyilkosnak szidot, diffamált (MBF. 2: 566)
A feldolgozott anyagban szintén kirívó gyakorisága van a szid igének tizennyolc előfordulással. Ez a laikusok számára is érthetőbb; ezt az is mutatja, hogy az idézett (15)-ös példa
tanúvallomásban olvasható. Közérthetősége mellett lehetőséget ad arra, hogy minősítse az
eredeti megnyilatkozást. Függőbeszédes alak nem társult hozzá a vizsgált anyagban, úgy
tűnik az adatok alapján, hogy a –nAk raggal kollokálódott, emellett más igékkel, kifejezésekkel is együtt állt (16). Ugyanakkor a (15)-ös példa jól rögzíti azt a metanyelvi vélekedést
is, hogy a nyelvi vétség, szidalmazás, a boszorkányhír terjesztése abban az esetben nem
számít bűnnek a közösségben, ha jogi aktus keretében történik, vagy boszorkányper követi.
3. Összegzés. A látott példákban a sértés beszédaktusáról való beszámolás formulái szerepelnek. A példák rámutatnak arra, hogy egyes esetekben a beszámolás során használt
kifejezés minősíti az eredeti beszédaktus megalkotóját. Más esetekben különböző kollokációk, vonzatok teszik lehetővé a sértettek számára, hogy minősítsék az őket rágalmazókat, illetve egyébként semleges kifejezések is minősítő erejűvé válnak a kontextus
segítségével. Az áttekintett anyag természetéből is fakad a közvetített beszédaktusok
természete, viszont a becsületsértési perek is mutatják, hogy a középmagyar kori beszélőközösségekben valakit kurvának, boszorkánynak vagy akár tolvajnak, gyilkosnak
nevezni olyan súlyos sértés lehetett, amelynek ténye jogi lépést vonhatott magával a
sértett részéről, hiszen ezek következtében a sértett komoly vádba keveredhetett, egyes
esetekben boszorkánypertől is tarthatott. Ahogyan egy metanyelvi megjegyzéssel is
megfogalmazza a hatóság egy perben: „gyanúra nem szabad senkit sem kurvázni, sem
boszorkányozni” (MBFIII: 338) – noha azt nem fejti ki az utókor számára sajnálatos
módon, mi tekinthető már elégséges bizonyítéknak, ha a gyanú önmagában nem.
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Az egyet nem értés beszédaktusa
az 1861. évi országgyűlési vitákban
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A jelen tanulmány célja, hogy egy terjedelmes korpusz – a Hajnik Károly által szerkesztett „Az 1861-ik év april 2-án Pesten egybegyült országgyülés képviselőházának
naplója” – egy kis példaanyagán illusztrálja az egyet nem értés beszédaktusának megjelenési formáit. Dolgozatomban összefoglalom, hogy a különböző beszédaktus-elméletek és az udvariasságkutatás hogyan határozzák meg az egyet nem értést, valamint az ezzel szorosan összefüggő (in)direktséget. Három szövegrészleten keresztül
mutatom be, hogy a beszélők milyen stratégiák segítségével fejezik ki ellenvéleményüket, és mozdítják el megnyilatkozásukat a direktség vagy az indirektség irányába.
Kulcsszók: történeti pragmatika, beszédaktus-elmélet, történeti udvariasságkutatás,
Országgyűlési Naplók.

1. Bevezetés. Az 1990-es évek végén, a 2000-es évek elején a magyar nyelvtörténeti kutatások fókuszába az ős- és ómagyar kor helyett egyre inkább a középmagyar (elvétve
az új- és az újabb magyar) kor került, a grammatikai rendszert vizsgáló írások mellett
megjelentek a hangsúlyosan a nyelvhasználat kérdéseivel foglalkozó tanulmányok (Sárosi 2015: 130−131). Ennek az az oka, hogy a fontos nyelvszerkezeti változások az ómagyar
kor végéig lezárultak, nyelvemlékek viszont sokkal jelentősebb számban maradtak fenn a
középmagyar korból és az azt követő időszakból (Sárosi 2015: 130131). Többek között
ezek a tényezők állnak annak hátterében, hogy a beszélt nyelvhez igen közel álló, középmagyar korban keletkezett misszilisek és boszorkányperes tanúvallomások történeti szociopragmatikai vizsgálatával az elmúlt években több nyelvész is foglalkozott (pl. Ilyefalvi
2010, Koós 2008) Az Országgyűlési Naplók, az újmagyar kornak ez az „írott beszéltnyelvi” korpusza szintén értékes forrása lehet a történeti pragmatikai tárgyú kutatásoknak.
2. Az Országgyűlési Naplók. Az országgyűlésekről Magyarországon már a rendi országgyűlések időszakában is készítettek feljegyzéseket. Gyorsírókat az alsótáblán
1830‑tól, a felsőtáblán 1840-től alkalmaztak, akik – a ma is élő gyakorlattal megegyező
módon – szóról szóra örökítették meg az ülésteremben elhangzottakat (Bódiné Beliznai
et al. 2003: 117). Az azonban a periratokhoz hasonlóan az Országgyűlési Naplók esetében is kérdéses, hogy az írott anyag mennyire tükrözi az élőnyelvet (Ilyefalvi 2010:
76). Különbséget kell tenni ugyanis a mindennapi nyelvhasználat és az annak nagyobb
nyilvánossági fokú változatát rögzítő szövegek között (Koós 2008: 1).
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3. Elméleti keret
3.1. Az egyet nem értés mint beszédaktus. John L. Austin a beszédaktus-elméletében többféle performatív igét különböztetett meg, melyek közül az egyetért (agree) és
a nem ért egyet (disagree) igét az elkötelezők és a bemutatók osztályába is besorolta.
Az elkötelezőkkel a beszélők elkötelezik magukat egy cselekvés véghezvitele vagy egy
vélemény mellett, a bemutatók használatával kifejtik álláspontjukat, vitáznak (Austin
1962: 152−159).
Az austini elméletet továbbfejlesztő John R. Searle által meghatározott osztályok
közül az egyet nem értés az állítók közé sorolható be, ezekkel ugyanis a megnyilatkozó
elkötelezi magát állítása propozíciós tartalma mellett, amely az egyet nem értés esetében különbözik a beszédpartner állításának propozíciós tartalmától (Bándli 2013: 98;
Searle 1975: 354).
3.2. Az egyet nem értés az udvariasságkutatás tükrében. A beszédaktusok megvalósítása mindig összefüggésben van bizonyos udvariassági elvekkel (Bándli 2013: 97).
Míg Brown és Levinson az udvariasságot az indirektséggel azonosítják (Brown-Levinson 1987), Blum-Kulka arra is felhívja a figyelmet, hogy bár az indirektség és az
udvariasság között valóban szoros kapcsolat áll fenn, az indirekt kifejezésmód értékelése
kultúra- és kontextusfüggő (Blum-Kulka 1987). Ez azt jelenti, hogy az országgyűlési
vitákban a nyílt ellentmondás akár preferált magatartás is lehet, és a direktség sem minősül feltétlenül udvariatlannak.
4. Kutatási módszer, hipotézis. Dolgozatomban Bándli Judit módszerét követtem,
aki – a külföldi szakirodalom gyakorlatának megfelelően – az egyet nem értést megvalósító stratégiákat szemantikai alapon különíti el, illokúciós erejüket figyelembe véve
direktségi skálába rendezi őket (2013: 101). Ezek a következők: értékítélet/minősítés,
magyarázat/okok felsorolása, alternatíva felvetése, kételkedés/elbizonytalanítás, részleges elfogadás (Bándli 2013: 102). Továbbá létrehoztam egy új, a direktségi skála első
helyén álló stratégiatípust, a direkt egyet nem értést. A forrás feldolgozását megelőzően
a következő hipotézist fogalmaztam meg: A vitákban az összes stratégia megjelenik, és
e stratégiák általában nem önállóan, hanem egy vagy több másik stratégiával összekapcsolódva jelennek meg.
5. Az egyet nem értés megvalósítása. A következőkben néhány kiemelt szövegrészleten keresztül mutatom be az országgyűlési vitákban megjelenő stratégiakombiná
ciókat.
5.1. Első példa. Kubinyi Ferenc hozzászólásában úgy veti el az elnök előzetesen, a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére tett javaslatát, hogy egy alternatívát, egy másik
sorrendet ajánl fel.
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(1) „Kubinyi Ferencz: Azt tartom, hogy legelőször is a 9 tagú bizottmányt kell megválasztanunk. Azután a petitiókra nézve, s azután a költségekre nézve kell intézkednünk, s az utóbbi tárgyat talán a kérvényi-bizottmányra lehetne bízni.” (16.)
Az egyet nem értés súlyát enyhíti az azt tartom kifejezés, amely mintegy késlelteti
az ellentmondást. Az enyhítést indokolhatja, hogy a képviselő a ház elnökéhez intézi
szavait, tehát közöttük hierarchikus viszony áll fenn.
Halász Boldizsár indirekt stratégiával, a részleges elfogadással él:
(2) „Halász Boldizsár: Pártolom Kubinyi Ferencz képviselő társunk indítványát, de
azon hozzáadással, hogy a 9 tagú bizottmányba a 9 osztály elnökei küldetnének ki.” (16.)
Bezerédy László megmagyarázza, hogy miért a „verificatio” az újonnan megalakult
országgyűlés első és legfontosabb feladata:
(3) „Bezerédy László: Már első alkalommal volt szerencsém a tisztelt ház figyelmét felhívni arra, mikép a méltányossággal meg nem egyeztethető az, hogy képviselő társaink jogai valamely kérvény által felfüggesztve legyenek. Legelső
teendőnk tehát, miután a ház alakult az lenne, hogy azon követtársaink iránt,
kiknek választási érvényessége fel van függesztve, a ház azonnal határozzon,
s addig semmi más munkálkodásba ne bocsátkozzék. Legelébb azok iránt kell
a tisztelt háznak intézkedni, kik bármely, de főkép alaptalan okoknál fogva,
jogaik gyakorlatában felfüggesztvék. Fogjunk tehát tüstént hozzá a verificatiohoz.” (16.)
Az indoklás a javaslat következményeire vonatkozó minősítést is tartalmaz, Bezerédy a méltányosságra való hivatkozással a képviselők érzelmeire és becsületérzésére
akar hatni. A képviselő ismétléssel nyomatékosítja egyet nem értését, felszólalásának
utolsó három mondatam ondanivalójának háromszori átkeretezéseként olvasható.
Az elnök a vitát egy stratégiaegyüttes alkalmazásával igyekszik lezárni, felszólalásában a részleges elfogadás, az elbizonytalanítás, a magyarázat és az alternatívaállítás
stratégiái figyelhetők meg.
(4) „Elnök: Bátor vagyok a tisztelt ház figyelmét felhívni arra, mikép tökéletesen
áll az, hogy minden részletesebb teendők előtt a 9-ik osztály által beadott jelentések tárgyalásaiba kell bocsátkoznunk. Azon előleges intézkedések azonban,
melyekre a tisztelt ház figyelmét az imént fordítni bátor voltam, kevés időt igényelnének. […] Ha ezek iránt egyszer a ház intézkedett, azután mindjárt első
teendő lenne a verificatio.” (16.)
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Először ugyan elismeri képviselőtársai indítványainak létjogosultságát („tökéletesen áll az, hogy minden részletesebb teendők előtt a 9-ik osztály által beadott jelentések tárgyalásaiba kell bocsátkoznunk”), de a magyarázat stratégiájával élve rögtön el
is utasítja azt, hogy ezeket kellene először megtárgyalni („Azon előleges intézkedések
azonban, melyekre a tisztelt ház figyelmét az imént fordítni bátor voltam, kevés időt
igényelnének.”). Végezetül javaslatot tesz: az általa kiemelt tárgykörök megvitatása után
következhet a Bezerédy László által sürgetett verificatio („Ha ezek iránt egyszer a ház
intézkedett, azután mindjárt első teendő lenne a verificatio.”).
6.2. Második példa. Halász Boldizsár felszólalása arra jó példa, hogy az egyet nem
értés megvalósítására általában az összetettség és az egyetértésnél nagyobb terjedelem
jellemző.
(5) „Halász Boldizsár: Pártolom Kubinyi Ferencz képviselő társam előadását, mert
én is iszonyodom azon mételytől, mely a nemesség között gyakorlatban volt, és
melytől tartok, nehogy az alkotmány sánczaiba bevett nép közé is elharapózzék;
de ahhoz majd lesz alkalom szólani, midőn szigorúbb igazolási törvény alkotásáról leend szó. Mi egyébiránt az osztály véleményét illeti, hogy a fennforgó
esetben a vizsgálat elkerülhetlen, abban teljesen egyet értek, de elvem ellen van,
hogy innen két tag küldessék ki, miután a törvényhatóságok hitelessége még
nem szűnt meg.” (19.)
A képviselő kétszer is a részleges elfogadással („Pártolom […] de”; „abban teljesen
egyet értek […] de”) egybekötött magyarázat („mert én is iszonyodom azon mételytől,
mely a nemesség között gyakorlatban volt”; „miután a törvényhatóságok hitelessége
még nem szűnt meg.”) stratégiakombinációját alkalmazza. Az ellentmondást nyomatékosítja az elvem ellen van fordulat, amellyel a képviselő az osztály által kilátásba helyezett intézkedéssel szemben fogalmaz meg értékítéletet.
6.3. Harmadik példa.
(6) „Kállay Ödön: Óhajtanám, hogy elébb az illető mellékletek olvastassanak fel.
Mi azon véleményét illeti a választmánynak, hogy a vizsgálat alatt levő képviselő a szavazat jogától megfosztassék, azt, mint egyáltalában a szabályok ellen
levőt, el nem fogadhatom.” (22.)
Kállay Ödön az elnöknek való ellentmondását egy alternatíva felvetésével fejezi ki
(„Óhajtanám, hogy elébb az illető mellékletek olvastassanak fel.”), a választmány véleményével való egyet nem értését előbb megindokolja („mint egyáltalában a szabályok
ellen levőt”), majd a legdirektebb stratégiával nyíltan elutasítja a javaslatot („el nem
fogadhatom”). A vita a következőképpen folytatódik:
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(7) „Elnök: Czélszerűbb lesz felállás által szavazni, tehát azok, kik az osztály véleményét elfogadják, méltóztassanak felállani.” (22.)
(8) „Bónis Sámuel: Szerintem nem lehet ugy feltenni a kérdést, hogy azok, kik az
osztály véleményét pártolják, álljanak fel; mert az osztály véleményének másik
része egyenesen a szabályok ellen van, szerintem a kérdést igy kellene feltenni:
hogy először azok, kik az osztálynak azon véleményét, miszerint vizsgálat küldessék ki, pártolják, álljanak fel. Ezután jőne kérdés alá az osztály véleményének második része, melyet nem pártolok.” (22.)
Bónis Sámuel az elbizonytalanítás stratégiájával él, amikor megkérdőjelezi az elnök indítványának létjogosultságát („Szerintem nem lehet úgy feltenni a kérdést”). Az
elbizonytalanítást magyarázat („mert az osztály véleményének másik része egyenesen
a szabályok ellen van”) és egy alternatíva felvetése („szerintem a kérdést így kellene
feltenni”) követi. Az osztály véleményét a nem pártolok fordulattal, a direkt egyet nem
értés stratégiáját alkalmazva utasítja el. A képviselő a szerintem szóval igyekszik enyhíteni a kijelentések súlyát, jelezve, hogy egyéni véleményéről van szó.
7. Összegzés. Összességében elmondható, hogy a vitákban – az előzetes várakozásoknak megfelelően – mindegyik stratégia megjelent, és a megnyilatkozók általában több stratégia együttes alkalmazásával fejezték ki egyet nem értésüket.
A stratégiakombinációk esetében a direktebb stratégiák indirekt beszélői megoldásokkal kapcsolódtak össze. A megnyilatkozásokat az indirektség irányába mozdították el az „enyhítők” (azt tartom, szerintem) is, melyek egyszerre késleltették az egyet
nem értést, és egyúttal kifejezték, hogy az pusztán a beszélő szubjektív véleménye.
Annak ellenére tehát, hogy a kontextus indokolhatta a nyílt ellentmondást, az országgyűlési vitákban részt vevő felek igyekeztek indirekt, ennélfogva udvariasabb
kifejezésmódot választani.
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NYELVI ÉS TÁRSADALMI ÉRINTKEZÉSEK

A Győzike Show nyelvi gyakorlatairól való
vélekedések internetes fórumok alapján
Fehérvári Luca
Eberhard Karls Universität Tübingen
fehervariluca@gmail.com
A magyarországi cigányok nyelvhasználatáról való gondolkodással és az erről való
diskurzussal már számos nyelvész foglalkozott. Azonban ezek a munkák nem térnek
ki a magyarországi cigányok nyelvének médiareprezentációira és az abban megjelenő
nyelvhasználatról való vélekedésekre. A médiában megjelenő nyelvhasználatnak az
egyik esete a Győzike Show. Dolgozatomban egy internetes korpusz alapján kívánok
a kérdéskörrel foglalkozni, különös tekintettel a nyelv és az etnicitás, valamint a nyelv
és a média kapcsolatára. A korpuszt különböző internetes fórumok hozzászólásaiból
állítottam össze. Munkámban hangsúlyt fektetek az indexikálás fogalmára, azzal a
céllal, hogy rámutassak a nyelvi gyakorlatot és a beszélőt jellemző tulajdonságok kapcsolatára. Ezzel összefüggésben bemutatom azt, hogy az ilyen típusú nyelvi gyakorlatok milyen folyamatok révén, milyen diskurzusokon keresztül válnak reflektálttá,
esetleg önálló „cigány” regiszterré. A dolgozatban megfogalmazottak kibővíthetik a
magyarországi cigányok nyelvhasználatáról való gondolkodással kapcsolatos eddigi
ismereteket.
Kulcsszók: magyarországi cigányok, Győzike Show, etnicitás, indexikalitás, regisztrálás, mediáció, mediatizáció.

1. Bevezetés. Dolgozatom a magyarországi cigányok nyelvi gyakorlatainak médiareprezentációival kíván foglalkozni – ezen belül a Győzike Show-val – hozzájárulva ezzel
a magyarországi cigányok nyelvi gyakorlatainak kutatásához és az ezzel kapcsolatos
szakmai diskurzushoz. Elemzésemben nem a nyelvi gyakorlatok leírására vállalkozom,
hanem e gyakorlatok olyan szociolingvisztikai irányból történő megközelítésére, amely
kritikai módon viszonyul a nyelvi reprezentációk és a társadalmi kategóriák („cigányok”
és a „cigányok nyelve”) közötti – sokak által esszenciálisnak tekintett – kapcsolathoz.
A dolgozat elméleti keretének olyan fogalmak nyújtják a támpilléreit, mint az indexikalitás, a regisztrálás, illetve a mediáció és a mediatizáció. A dolgozat második részében egy
általam összeállított internetes korpusz hozzászólásait vizsgálom, amelyeket különböző
nagyobb értékelési kategóriákba sorolok, majd összegzem az ezekből adódó következtetéseimet.
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2. Elméleti háttér
2.1. Indexikalitás. A beszéd jellemzőire, sajátságaira tekinthetünk úgy is, mint a társadalmi identitásképzés egy-egy összetevőjére, egy társadalmi osztály lehetséges jelölőjére, illetve a regionális identitásképzés eszközére is (Johnstone–Andrus–Danielson
2006: 78; Schilling-Estes 1998: 72–73, Coupland 2001: 371). A beszéd tulajdonságai
tehát kapcsolatba kerülhetnek bizonyos társadalmi jelentésekkel. Ez a viszony indexikus
jellegű. A peirce-i szemiotikából ismert index fogalma olyan jelre utal, melynek közvetítő közege szimbolikus kapcsolatot hordoz a jelzett entitás megjelenésének idő- és
térösszefüggéseivel (Silverstein 1976/1995: 199). A nyelvről való gondolkodásba beágyazott ideológiák a nyelvet társadalmi-kulturális jelenségekkel kapcsolják össze, így
a nyelvi és társadalmi-kulturális jelenségek egymásra vonatkoztathatóvá válnak (Bodó
2016: 161, Irvine−Gal 2000: 37).
2.2. Regisztrálás. A regisztrálás olyan folyamatok összessége, melyek során a beszéd
különböző formái társadalmilag, a beszélő tulajdonságaival indexikusan, a nyelvhasználók egy csoportja által regisztrálttá válnak (Agha 2005: 38). Agha szerint (2003: 231)
ennek következtében „a beszélői státusz hozzákapcsolódik a kulturális értékek egy speciális sémájához” (saját ford. F.L.). Asif Agha (2005) kifejti, hogy a regisztrálás során az
emberek bizonyos nyelvi jelenségeket társadalmi-kulturális jelentésekkel látnak el, így
kialakítva egy „új” nyelvváltozatot, egy új regisztert. Emellett már a korábban regisztrált
nyelvváltozatok is újraregisztrálódhatnak. A regiszterek a beszéd tipizálása, recepciója,
és az arra érkező válasz metadiszkurzív gyakorlata által közvetített dinamikus társadalmi működésben vesznek részt. Az egyes események, amelyek során ez a gyakorlat
végbemegy, beszédesemények (általánosságban szemiotikai események), amelyek során különböző hangok és kifejezések metadiszkurzív módon összeköttetésbe kerülnek
bizonyos jelekkel (Agha 2005: 56). A regisztrálás folyamata tehát magában foglalja a
beszédpercepciós és -produkciós szokások fokozatos „leülepedését”, amely egy ember
bizonyos társadalmi érintkezésein keresztül megy végbe (Agha 2003: 269).
A korpusz alapján meghatározódnak olyan – a hozzászólók által – nyelvi különbségként értékelt jelenségek, amelyek egy új nyelvváltozat indexei lehetnek. Ezek vizsgálatával megtudhatjuk, hogy melyek azok a társas-kulturális jelenségek, amelyek a nyelvi formával összefonódni látszanak, illetve, hogy hogyan gondolkodnak a beszélők a
nyelvről és annak társas-kulturális kapcsolatairól.
2.3. Mediáció, mediatizáció. Az audiovizuális műsorok gyakran támaszkodnak
a regiszterek közötti kontrasztokra mint a társadalmi típusok mediatizált prezentációjának forrásaira. A reklámokban is gyakran találkozhatunk dialektusok sajátságaival, amelyeket az eladni kívánt termékkel kapcsolnak össze (Androutsopoulos 2016: 295). A vizsgálat szempontjából pedig mindenképpen fontos szem előtt
tartani, hogy a Győzike Show egy televíziós műsor, a televízió pedig egy médium.
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A szociolingvisztikában hagyományos értelmezés alapján a médiát egy olyan egységesítő erőként foghatjuk fel, amelynek a nyelvre való hatása a társadalmat illetően
csakis mint homogenizáció gondolható el (Androutsopoulos 2016: 283–284). Ez
kiegészül a „média nyelvének” legfőbb értelmezésével, amely eszerint a nyelv egy
olyan fajtája, amelyet professzionálisan alkotnak meg, és a standard nyelv definíciójaként működik (Bell 2011: 178).
Ahelyett, hogy a médiára mint standardizációs erőre gondolnánk, megfelelőbb, ha
heterogénnek és hierarchikusan tagoltnak gondoljuk el (Busch 2006: 212). A média és a
nyelvi differenciálódás megértéséhez alkalmasabbnak tűnnek a mediáció és a mediatizáció fogalmai mint konceptuális alternatívák. A nyelv abban az értelemben mediált, hogy
mindig valamilyen külső megvalósulás szükséges ahhoz, hogy nyelvi jelentést tudjunk
közölni. A mediáció a nyelvi jelek technológiailag és fizikailag elősegített produkciója
és befogadása, tehát a beszéd, a jelelés és az írás technológiai aspektusa, amely lényegét
tekintve elválaszthatatlan a nyelvtől (Kristiansen 2014: 99). A mediatizációnak számos
értelmezése létezik a kommunikáció és a nyelvészeti antropológia terén, a szociolingvisztikai recepciója azonban igen bizonytalan. Agha (2011a, 2011b) ezzel kapcsolatos
meglátását tekintem irányadónak, aki szerint konceptuális kapcsolat van mediáció és
mediatizáció között. Szerinte a mediatizáció a mediáció egy speciális formája, amely
olyan intézményi gyakorlatokra vonatkozik, melyek kommunikációs folyamatokat kapcsolnak össze kommodifikációval, azaz olyan folyamatokkal, melyek során az érintett
entitás(ok) termékké, árucikkekké alakulnak (Agha 2011b: 163).
Habár a médiában megszokhattuk a standard vagy standardközeli nyelvhasználatot,
ez egyre inkább változóban van – többek között – az írott nyelv új platformjainak (chat,
blog, sms) médiában való térnyerése miatt (Tolcsvai Nagy 2016: 35). A Győzike Showban megjelenő nyelvhasználat éppen azért érhetett el egyfajta nyelvi ingerküszöböt, mert
a tv-ben jelenített meg olyan nyelvi gyakorlatokat, amelyekkel a beszélők addig ebben
a médiumban nem találkoztak (sőt, sokan máshol sem). Az nézők nyelvi különbségeket
azonosítottak, értelmezni, definiálni kezdték a látottakat, halottakat; az általam kialakított korpusz ilyen típusú megjegyzésekből állt össze.
3. A korpusz bemutatása. Egy általam létrehozott internetes korpusz alapján vizsgálom a Győzike Show egyes nyelvi megnyilatkozásainak gyakorlatainak megítélését.
A korpusz különböző internetes fórumok és oldalak (mint a 24.hu, Index Fórum és az
RTL Klub honlapja) topikjaihoz, illetve cikkeihez írt kommentekből tevődik össze,
együttesen nyolcvan hozzászólást tartalmaz. Az vizsgálandó korpuszba olyan hozzászólásokat emeltem be, amelyek Gáspár Győző (innentől Győzike) vagy a családtagok egyikének nyelvi gyakorlataira reflektálnak. A korpuszban megtalálható hozzászólásokat a diskurzuselemzés módszertanával vizsgáltam. Az elemzés után négy fő
értékelési kategóriát tudtam elkülöníteni, a 4. részben ezeket kívánom ismertetni. Az
dolgozatban megjelenő szövegrészletek a korpuszból származnak, melyeket változtatás nélkül közlök.
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4. Főbb értékelési kategóriák
4.1. Nyelvi és mentális képességek hiánya. A korpuszban gyakran előforduló vélekedés egyike Győzike mentális és kommunikációs képességeinek megkérdőjelezése:
(1.1.) Ha rám céloztál akkor tévedsz, én csak a beharangozót láttam. Valamint az
egyik műsorújságban taglalták, hogy előre megírt az egész. Az pedig, hogy
buta a szó nemes értelmében nem lehet kérdés, mert ha megnézel vele egy riportot….nos a választékos szókincs nem jellemzi, arról nem is beszélve, hogy
minden mondatot kétszer mond el, mert különben túl rövid lenne a riport.
A mentális képességek feltételezett hiányát a komment írója Győzike szókincsének
terjedelmével indokolja. Itt tehát a szókincs az intellektus mértékévé válik. Azonban
nem csak a szókincs terjedelme válik a mentális képességek hiányának leképező eszközévé. A hozzászóló szerint ugyanis Győzike diszkurzív stratégiái is elégtelenek, mert a
riportokban adott válaszai túl rövidek lennének, ha nem ismételné magát. Válaszainak
hossza tehát nem elégséges egy riport elkészítéséhez.
Az alábbi részlet ugyancsak a nyelv és a szellemi képességek között teremt kapcsolatot:
(1.2.) Persze lehet hogy szerinted, szerintetek ez kell, de mivel a jövő így is úgy is ez
lesz, még hadd visongjak egy utolsót ez ellen a terjedő baromság ellen, utána
tiéteka pálya. Majd nézzétek meg, milyen lesz, ha mindenki ilyen lesz. És
mondjátok el nekem is, füstjelekkel. Tévébambulós-zombis-agymosott mátrixvilágos elhülyülős, magyartalanított. Szerintem.
A komment írója apokaliptikus képet fest, hiszen azt állítja, hogy ha mindenki olyan
lenne, mint amilyen Győzike, akkor erről a világról csak füstjelekkel tudnának neki
beszámolni, ezzel a hangzó nyelv megszűnését anticipálja. Véleménye arra utal, hogy
Győzike nem rendelkezik a beszéd (általa megfelelőnek gondolt) képességével, és ennek a kommentelő által megkonstruált embertípusnak (hiszen nem azt mondja, hogy ha
mindenki úgy beszélne, mint ő, hanem, hogy ha mindenki olyan lenne) a kiterjesztése az
„elhülyülés” próféciájává lesz. A nyelv tehát nem csak a mentális képességek indexévé
válik, hanem a nemzeti ideológia szerves részévé is, amelyben kapcsolat teremtődik a
nyelv és a nemzeti identitás között.
(1.3.) Úristen! Ez a barbár akar még egy gyereket? Hát ezzel a kettővel sem törődik.
A kissebbiknek az a beceneve, hogy Maugli. Nem tud beszélni se. Ha valamit
akar csak hisztizik.
A Mauglival való összehasonlítás, az emberektől való kiskori izoláltság, és a nyelvi
input hiánya utal Győzike kisebbik lányának nyelvi képességeire. Annak ellenére, hogy
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a hozzászólásban a nem tud beszélni se kifejezést látjuk, itt nem feltétlenül a verbális
kommunikációbeli képességek elsajátításáról illetve annak hiányáról van szó, hanem
egy viszonylag bevett formuláról (nem tud beszélni), amely gyakran utal agrammatikusságra, illetve olyan jelenségek előfordulására, amelyek a befogadót akadályozhatják
a megértésben, mint például elszólások, nyelvbotlások vagy a lexikális előhívás során
adódó nehézségek (Gósy 2003: 263). Például ha az adott beszélő valamilyen okból elakad saját megszólalása közben, gyakran hallani az említett kifejezést mint metadiszkurzív gyakorlatot.
4.2. Regionalitás
(2.1.) A vonaton én is sokszor hallottam a „tarjányiakat” – szerintem is megvan minden régiónak a maga dialektusa. Plusz, nyelvészeten az egyetemen (ja, mert
azért még én is értelmiségi vagyok, ha nézem is a Győzike Showt) meg arról
is tanul az ember, hogy egyéb népcsoportoknak is megvan a maga nyelvezete, lásd argó (nem a film). Pl mi angoltanárok egy jellegzetes kevert nyelven
szoktunk egymással értekezni. „Jól sikerült a progress test, de a reading comp‑
rehensiont sokan elrontották.”
Ahogyan a nyelvek és a dialektusok, úgy a nyelvi lokalitás is diskurzusok terméke. Földrajzilag konceptualizált, elhatárolt területek hozzá vannak kapcsolva bizonyos
címkékhez, amelyek nyelveket, illetve azok használóit jelölik (Silverstein 1998: 405).
A (2.1.) hozzászólásban láthatjuk, hogy Győzike nyelvhasználata kapcsolatba kerül a
nyelvi lokalitással. A kommentelő a rendszernyelvészetben bevett kategóriákra, a nyelv
vízszintesés függőleges tagoltságára utal. A (2.1.) hozzászólásból nem válik egyértelművé, hogy a Győzike Show nyelvi gyakorlatait dialektálisnak gondolja-e, vagy esetleg az
etnicitáshoz kapcsolja, hiszen a népcsoport szót használja, amely utalhat a cigányságra,
a palócokra illetve a salgótarjániakra is.
Ez a két egymásra reagáló komment a regionalitás, illetve az etnicitás és a nyelv
közötti feltételezett összefüggéseket tematizálja. A második kommentelő megismétli az
előző hozzászóló utolsó zárójeles megnyilatkozását, majd reagál arra.
(2.2.) Beszélni-helyesen írni nem tudó? Hát igen. Ebben is igazad van. Viszont
neki ez az, amivel el tudja magát adni. Engem nem is zavar, megszoktam.
A műsorban pedig néha jókat lehet borulni rajta! Bőrülő, Béjá ásszony, stb.
Hát ezek a műsor indulása óta alapfogalmak!:))) (bár ott, ahol ő él, így beszélnek az emberek – ez nem biztos hogy nem helyes, inkább a mi fülünknek
szokatlan)
(2.3.) Abszolut nem igy beszelnek, ezt nem tudom honan veszed. Ez kb. akkora botorsag mint azt mondani, hogy minden szabolcsi tirpak. Gyozike akkor is igy
beszelne (ugyanugy mint a tobbi tarsa) ha torteneseten nem salgotarjani lenne.
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Az első hozzászóló Győzike nyelvi gyakorlatait a regionalitásból gyökerezteti, és
úgy fogalmaz, hogy ez a beszédmód „nem biztos hogy nem helyes”. A hozzászóló marginalizálja a beszédmód lokalitását (ott, ahol ő él), emellett egy „mi” – „ők” szembeállítást alkalmaz, amelyben a „mi”-hez kapcsolódnak a megszokott nyelvi gyakorlatok,
míg az „ők”-höz a szokatlanság értékelési kategóriája (a mi fülünknek szokatlan). Az
erre reagáló elutasítja a regionalitást mint bizonyos nyelvi gyakorlatok lehetséges okait,
kijelenti, hogy Salgótarjánban és környékén Győzikéhez hasonlóan (vagy úgy, mint ő)
beszélnek az emberek, véleménye szerint ez pedig „kb. akkora botorsag mint azt mondani, hogy minden szabolcsi tirpak”. Tehát a hozzászóló azt állítja, hogy a regionalitás
(Salgótarján és környéke) és a nyelv (Győzike feltételezett dialektális beszédmódja) közötti összefüggésből nem lehet közvetlenül a regionalitás (szabolcsiak) és a mentális
képességek (tirpák) közötti kapcsolatra vonatkoztatni. Majd Győzike nyelvi gyakorlatait
teljes mértékben függetleníti a nyelvi lokalitástól: „akkor is így beszélne […], ha történetesen nem salgótarjáni lenne”.
4.3. Etnicitás
(3.1.) Ja amugy csettintgetésekben, és zebracsikban gazdag jó reggelt!:)))
(3.2.) Profitérdeketségükben [profitérdekeltségükben] családjukon keresztülgázoló,
beszédképtelen, belőlünk élő cigányokban gazdag jó reggelt neked is! A te
dumádban azért nincs ellentmondás, igaz? Mérhetetlen műveltség=”csettintgetésekben, és zebracsikban gazdag jó reggelt!:)))”
	  Hadd gratuláljak.
A (3.2.) a (3.1.) hozzászólásra adott reakció, amelyben a hozzászóló a Gáspár családot, mint beszédképtelen embereket írja le, ezzel egyenesen dehumanizálva őket. Kiparodizálja az előtte szóló köszöntését és ironikus hangnemben, a cigánysággal kapcsolatos sztereotípiával gúnyolja ki a korábbi hozzászólást.
(3.3.) Gáspár Győző biztos élmény számba megy, sem olvasni sem beszélni nem
tud. Ki volt az a hüjje, aki őt erre kiválasztotta, az esély egyenlőségi miniszter
-vagy mi a titulusa-? Aptya szabadlábon van még? Nem vot több „írástudó”
a haveri körben?
Amellett, hogy a nyelvi és mentális képességek hiányának feltételezése megelőlegezi
a (4.3.) pontban taglaltakat, a hozzászóló ironikus kérdésként teszi fel, hogy vajon Győzikét az „esélyegyenlőségi miniszter” választotta-e ki a jelenlegi pozíciójára, amely arra
is utalhat, hogy a hozzászóló hátrányos helyzetűnek gondolja Győzikét.
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4.4. Autentikusság
(4.1.) Megorulok, ez valami isteni aranyos…..ennyit nem is tudom mikor nevettem
utoljara……a „shello dekoltazs” meg „hercegnos”, meg a „mellyed ki legyen”,
ja meg a „galambok”….ez aztan EREDETI A JAVABOL…..imadom……
(4.2.) Gyozike a „Sziszis” ruhat akarja……megorulok…..micsoda termeszetesseg…..vegem…..ISTENIEK!!!!!!!!!!!!!
(4.3.) A Bea……(most majdnem megfulladtam a gumicukortol) azt mondja hogy
„tulmeretezett hableany”…..vegem van……milyen oszintek, es eredetiek!!!!
Itt New York-ban annyit keresnenek, ….…
Ez a hozzászóláscsoport egy epizódra való reakció volt, amely egy külföldön élő, magyar személytől származik, aki pozitívnak, eredetinek és természetesnek értékeli a műsorban megjelenő nyelvi viselkedést. A számára szokatlan, eddig ritkán vagy egyáltalán nem
hallott nyelvi fordulatok humoros hatást keltenek és őszinte gesztusként értékeli ezeket.
5. Konklúzió. Dolgozatomban a Győzike Show nyelvi gyakorlatainak értelmezését
vizsgáltam különböző aspektusokból. Célom nem maguknak a nyelvi gyakorlatoknak
a leírása, illetve analízíse volt, hanem ezek médiareprezentációinak és az arról született
vélemények vizsgálata. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy indexikus viszonyok
hálózata rajzolódott ki a korpuszba beemelt kommentekben. Ezek a viszonyok a beszédmód és a beszélő regionalitása, etnicitása vagy akár szellemi, illetve nyelvi képességei
között jöttek létre. A nyelvi képességek elsajátításával (nem tud beszélni) kapcsolatban
kiderült, hogy valójában mégsem a beszédkészségének hiányára, hanem ugyancsak valamilyen nem normatív, illetve szokatlan nyelvi gyakorlatra utal. A hozzászólásokban
gyakran egyezkedés vagy vita alakult ki arról, hogy ezek milyen összefüggésben állnak
egymással. Míg a regionalitás, az etnicitás és a mentális képességek hiánya mint értékelési kategóriák voltak a leggyakoribbak, megjelent az autentikusság is, amely pozitív
értékelésnek tekinthető, míg a többi főleg negatív megítélésű.
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A horvátországi magyar kisebbség kétnyelvűségéről
Gágó Zsófia
Eötvös Loránd Tudományegyetem
zsofiaga@gmail.com
A kétnyelvűség az egyik leggyakrabban tárgyalt nyelvi jelenség, melynek lényege,
hogy egy beszélő a mindennapi érintkezései során két vagy több nyelvet kommunikatív, szociokulturális szükségleteinek megfelelően rendszeresen használ (Bartha
1999: 40). A kisebbségi helyzetbe került magyarság jellemzően olyan közegben él,
melyben az államnyelv állandó hatással van az anyanyelvre. 2019 tavaszán az ELTE
Történeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék által szervezett nyelvjárásgyűjtő kiránduláson Nagypisznicén, Zágrábban, Splitben és Kórógyon volt lehetőségem az anyaggyűjtésre, interjúkészítésre. Dolgozatomban egy nagypisznicei és egy
kórógyi interjú alapján igyekszem bemutatni azt, hogy milyen hatással van a horvát
nyelv a helyi magyar anyanyelvűek beszédére, illetve hogy milyen módon nyilvánul
meg a kétnyelvűség.
Kulcsszók: horvát–magyar kétnyelvűség, nyelvjárásgyűjtés, nyelvi identitás, nemzeti
kisebbség.

1. Történelmi és dialektológiai háttér. A 2011-es népszámlálások adatai szerint Horvátországnak körülbelül négy millió lakosa van, a lakosság 90%-a tartja magát horvát
nemzetiségűnek. 22 etnikai és nemzetiségi kisebbséget ismer el az állam, a magyarok
száma tizennégyezer fő körül mozog. A magyar lakosság legnagyobb része Eszék-Baranya, Vukovár-Szerém megyében él. Jelentős terület még Kórógy, Szentlászló, Haraszti
környéke, melynek különlegessége, hogy a terület sajátos történelmi múltja miatt nyelvjárásszigetté alakult (Žagar Szentesi 2016: 25). Eszék közelében, a Vuka folyó mentén
megtelepedett falvak forrásokban először a 13. században jelentek meg. Sok évszázados
fennmaradásukat annak is köszönhették, hogy a lakosság nem szigetelődött el idegen
nyelvű szomszédaiktól (Penavin 1996: 68). A további kb. négyezer fő szórványosan
él a Drávaszögben vagy az országban szétszóródva. A fent említett területeken egyéb
kisebbséghez viszonyítva a magyarok száma elég magas, a megnevezett falvak pedig
kifejezetten magyar településnek mondhatók (Žagar Szentesi 2016: 26). A szórványmagyarság nagy részénél (bármely határon túli országban) a magyar nyelv maradvány
nyelvnek számít, mert az államnyelv „kiszorította” az anyanyelvet. Gyakorisági mutatóban a magyar–horvát kétnyelvű beszélők száma a tízezret meghaladók közé tartozik
(Kiss 1995: 218).
A nemzeti kisebbség szinonimájaként itt akár a nyelvi kisebbség-et is lehet használni,
a kettő gyakran megegyezik (Kiss 1995: 176). Érdekes tapasztalat volt viszont számomra
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a nyelvjárásgyűjtés alatt, hogy több olyan beszélőről is hallottunk az adatközlőktől, akiknek már csak a felmenői beszélik a magyart, ők pedig egyáltalán nem, de kifejezetten
magyarnak vallják magukat, nem horvátnak. Itt a nemzeti öntudatot nem a nyelv határozza meg elsősorban, hanem a származás.
Társadalmi, politikai, gazdasági, vallási folyamatok teremthetnek olyan új helyzeteket, amikor egy adott nyelvi-társadalmi berendezkedés gyökeresen megváltozik
(Bartha 1996: 264). Ezen belül a kétnyelvűség lehet történelmi, katonai hódítások,
megszállások, migráció miatt kialakult állapot (Kiss 1995: 216). Ez ezen a területen
sincsen másképp, a kétnyelvűség, többnyelvűség mindig természetes állapot volt. A magyarság idegen nyelvi környezetbe való bekerülése meggátolta, hogy összefüggő nyelvterületen keletkező jelenségek behatoljanak, tehát a standard nyelvváltozat nem hatott
erősen erre a területre. Sokkal több archaizmus maradt meg, több neologizmus jött létre
a belső önálló fejlődés miatt
A kétnyelvűség kialakulása történelmi okokra vezethető vissza, így mindenképpen
meg kell említeni néhány olyan eseményt, amelyek hatással voltak a terület magyarságára. A török hódoltság idején a harcok következtében a lakosság a magyar területen
belül, főleg a középső és déli részeken ritkult meg, legerősebben Bácska, Drávaszög,
Szerémség és Bánság térségében, ezek a területek nem is népesültek be a következő száz
évben sem. Emiatt a 18. században szervezett telepítéseket hajtottak végre, a Palócföld,
a Jászság és Dunántúl egyes területeiről, de betelepítettek délszlávokat is. Ez természetesen kihatott a nyelvjárásra is, sajátos nyelvjárásszigetek alakultak ki: Kót, Nagypisznice, Várdaróc, Kupuszina, Bajsa, Péterréve, Kórógy, Piros, Temerin, Torontáldorda,
Alsóittebe, Torontálvásárhely. De a múltszázad utolsó évtizedeiben is jöttek Nagypisznicére Somogy megyéből (Szabó 1990: 249–250). Az oda telepített magyarok pedig
elsajátították az őket körülvevő szlávok nyelvét. Jelenleg a területre jellemző nyelvjárás
az idősebb korosztály nyelvhasználatában él inkább, jellegzetességei egyre inkább eltűnőben vannak, a fiatalok többségben a magyar sztenderdet veszik át a nyelvjárás helyett
(Oszkó 2016: 160). A felsorolt helyek közül Kórógyon töltöttünk több időt, a település
főbb nyelvjárási sajátosságai Penavin (1996: 72–73) alapján a következők: diftongusok
(hȧoz, lou), archaizmusok (rëivike ’sógor’, ȧpol ’csókol’, tikmony ’tojás’), illabiális ȧ
ejtése (khȧlȧp), ö-zés (embör), zárt ë használata, hosszú mássalhangzó helyett rövidet
ejtése: (étem, itȧm), idegen eredetű szavak (pívó ’sör’, szokȧk ’utcaköz’). A kórógyi
gyűjtés során a szakirodalomban említett nyelvjárási jelenségek szinte mindegyikével
találkoztunk, az egyik adatközlő úgy is fogalmazott, hogy nem is tudnának másképpen
beszélni, csak „kórógyiasan”.
Ami kihatott még a területre, az az 1991-ben kirobbant délszláv háború, mely a Drávaszögre terjedt ki leginkább, és azokra a területekre, ahol őshonos homogén magyarság
élt. A területre szerbeket telepítettek be, ami miatt menekülnie kellett a magyarságnak.
A béketárgyalásokig, 1998-ig tartott ez a menekült állapot, utána nem minden magyar
költözött vissza a horvát területre (Žagar Szentesi 2016: 47–48). Kórógyot is sújtotta
a háború, 1991 szeptember 29-én érte támadás Kórógy, Szentlászló, Haraszti, Rétfalu
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lakosságát. Arról számoltak be az ott élők, hogy a falu elnéptelenedéséhez az is hozzájárult, hogy sokan ott maradtak, ahova menekültek, így ők nyelvjárásukat is elvesztették
(Penavin 1996: 69). Az egyik adatközlő így emlékszik vissza az eseményekre: Evvel a
kilencvenegyes háborúval, hát ha magik tudtak felőle, akkor mi ugye menekültségbe vol‑
tunk, hét évig voltam magyarba menekült tárborban. De hát ugye nem csak én, hanem az
összes nép ott tartózkodott, volt aki elhelyözködött valahová szét gondolom, akinek volt
valami rokonai ugye azokhoz. De nagy része azért a táborba voltunk… Ami vót ugye há’
mi parasztság, földekkel dolgoztunk, jószág ilyesmivel. A gépek az mind el lett kobozva
semmi nem maradt, úgy jöttünk még a házak se nem voltak rendesen, meglátszik még
most is melyikeket új házakat kaptunk ugye, mer házat kapott mindenki, csak melléképü‑
let, akinek vót, az nem volt semmi… Ez [a ház] ki lett fosztva úgy, hogy nem maradt itt
semmi. Úgy, hogy le lettek bontva az épületek. Minden itt maradt, a jószág meg a gép is,
hazajöttünk a semmire sem. Se ajtó, se ablak, se semmi.1 Pozitívnak mondható viszont,
hogy ezek után is megmaradt a terület magyarsága, így a nyelvjárás sem veszett ki teljes
mértékben.
2. A horvátországi magyarok kétnyelvűségéről. A világ nagy részén a kétnyelvűség
normális állapotnak számít, alapja a kódváltás jelensége: a beszélő mindennapjaiban
funkcionális módon változtatja a nyelvhasználatát, és kevés olyan beszélő van, aki csak
egyetlen kódot használ (Wardaugh 1995:78). A világ népességének több mint fele
két- vagy többnyelvű, nincs olyan ország, amelynek ne lennének többnyelvű beszélői
(Bartha 1996: 265). Innen nézve a kétnyelvűség a beszédhelyzetnek megfelelő használati képességet jelent, a szituatív kódváltás (Kiss 1995: 210) megfelelő használatát, ami
mindig az adott kommunikációs helyzettől függ. „Kétnyelvű az, aki a mindennapi érintkezései során két vagy több nyelvet kommunikatív, szociokulturális szükségleteinek
megfelelően […] rendszeresen használ” (Bartha 1999: 40). Az előző meghatározásban
tehát magán a használaton van a hangsúly, a kétnyelvűség egy kontinuum, mely ott kezdődik, hogy egy beszélő idegen nyelven teljes, jelentéssel bíró megnyilatkozásokat tud
létrehozni, és odáig terjedhet, hogy valakit egynél több nyelvi közösségben fogadnak el
anyanyelvi beszélőnek (Bartha 1996: 266).
A magyar–horvát kétnyelvűséget nézve inkább kulturális és közösségi kétnyelvűségről van szó, tehát az ott élő magyarul beszélőket a közös kultúra, közös anyanyelvhasználat köti össze, melyet akár egyesületek szintjén is művelnek. Az államnyelv elsajátítása kényszerből történik, mivel a hivatal nyelve a horvát (Kiss 1995: 210). Meghatározó az anyanyelv folyamatos visszaszorulása a legfiatalabb korosztálynál, a fiataloknak a horvát nyelvet éri meg tanulni, mivel a karrier szempontjából ez a kedvező, így az
anyanyelv a családon belüli, familiáris nyelvhasználati színterekre redukálódik, vagy
a legrosszabb esetben már családi ünnepeken sem a magyart használják a könnyebb
megértés miatt.
1

Kórógyi adatközlő (80 F), a továbbiakban az adatközlőtől származó interjúrészletek I-es számmal
szerepelnek.
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A gyűjtés alatt azt tapasztaltam, hogy a legidősebbek beszélik legjobban a magyart,
megértik a horvátot, de csak akkor használják, amikor hivatalos ügyet kell intézni,
a kódváltás nem mindennapi jelenség a nyelvhasználatukban. Az ő gyerekeik, tehát a középkorúak mindennapi életükben a horvátot használják, és mikor hazalátogatnak, akkor
beszélnek magyarul a szüleikkel, másik esetben csak redukáltan vagy egyáltalán nem
beszélik az anyanyelvet. A szórványnépesség körében a legfiatalabbak egyáltalán nem
beszélik a nagyszüleik nyelvét, egy adatközlő szavaival élve: Mink hiába tudjunk ma‑
gyarul, de a gyerökeink már nem tanultak mög magyarul… Mindenik másik ház üres…
a fiatalok elköttek innen. (II.)2
Más a helyzete a nem szórványban élő magyarságnak, a faluban felnövő gyerekek
esetében a magyar nyelv használata a természetes, ezt Kórógyon is tapasztaltam: Azok
[ti. az adatközlő gyermekei] a magyart beszélik mer magyarba ott kezdtek menni az
iskolába, de itt is magyar ez a község, itt is magyarok vótunk mi (I.). A kétnyelvűséget
tárgyalva tehát fontos elkülöníteni a nagyszámú tömbmagyarságot és a szórványlakosságot. A másik fő szempont, hogy városról vagy faluról beszélünk-e. Nagypisznicén
jobban érzékelhető volt a nyelvvesztés folyamata, az adatközlőnk beszámolt arról, hogy
az ő gyerekei sem tudnak magyarul, és nem is élnek az országban, a társadalmi, megélhetési viszonyok miatt ugyanis sokan elmennek külföldre: Az én lányaim nem tanultak
magyarul. Férjhöz mentem, férjem vót horvát, és akkor nem bírtam őket mögtanítani
(II.). Nagypisznicén a középső korosztály alig beszélte a magyart, inkább horvátból tolmácsoltak nekünk, meg is jegyezték, hogy elég kevesen vannak, akik beszélnek magyarul, hiszen a helyieknek nincs sok lehetőségük gyakorolni az anyanyelvet: Szeretném
beszélni jobban valakivel magyarul, mert most sok szót már elfelejtettem. Pedig itt sok
magyar vót, de azok öregek már möghaltak. azok, aki horvátok is vótak itt a magyarok
közt mögtanultak magyarul. Most már nagyon ritkán” (II.). Több adatközlő is, akinek
sok magyar szó nem jutott eszébe, először spontán horvátul mondta, utána angolul, vagy
németül kérdezett rá a közös megértés miatt: „Hogyan mondanám, most nem tudom
mögmondani, restaurant (II.). Érdekes élmény volt, hogy az interjút leginkább azért
hagytuk abba, mert érzékeltük, hogy az adatközlőnek már sok szó nem jut eszébe magyarul, és egy óra beszélgetés után kimerültté tette, hogy nem a megszokott nyelven
kell beszélnie. Kórógyon ilyen nyelvi problémába nem ütköztünk, csak elbeszélésekből
értesültünk a fiatalabb korosztály nyelvvesztéséről, pozitív élmény volt viszont, hogy
magyarul köszöntek nekünk.
2.1. A magyar nyelv helyzete Horvátországban. A magyar nyelv kisebbségi nyelvnek
számít az országban, a kisebbségi nyelvhasználat törvényi szabályozásáról az az ország
rendelkezik, melynek területén az adott kisebbség él (Kiss 1995: 179). Horvátország
2001‑es alkotmánya szerint azokon a településeken, ahol a kisebbségi lakosság aránya
meghaladja a 33%-ot, a magyar nyelv egyenjogú a horváttal, ez a bellyei, hercegszőlősi
2

Nagypisznicei adatközlő (79 N), a továbbiakban az adatközlőtől származó interjúrészletek II-es
számmal szerepelnek.
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járásban érvényesül. Kloss öt csoportra osztja a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvények szerint a nyelveket: 1. hivatalos nyelvnek számít; 2. egy nagyobb regionális egység hivatalos nyelve; 3. a nyelv hatósági engedélyezése pl. oktatásban, könyvtárakban;
4. nyelvi tolerancia a privát szférában pl. újságok, magániskolákban; 5. nyelv betiltása. Ebből Horvátországban a magyar nyelvre nézve a 2, 3, 4. pont érvényesül (Gúti 2016: 141).
Az anyanyelv használatáról két törvény rendelkezik: A horvátországi nemzeti kisebbségeknyelv- és íráshasználatáról szóló törvény Horvátország területén (2000. május
11.); A horvátországi kisebbségek nyelvén és írásával történő oktatásról szóló törvény
(2002), valamint a Nemzeti kisebbségek vagy etnikai közösségek nevelése és képzési
oktatási tanterveiről és programjairól rendelkező minisztériumi határozat. Ebben a nyelv
alkalmazását a kisebbségi számarányhoz kötik. Ahol ennek minimuma nem telejsül, ott
a felsőbb központi intézményekben a horvát, az alsóbb, járási, megyei hivatalokban a
magyart lehet hivatalosan használni. Ahol a számarány érvényesül, ott a törvény szerint
a magyar a horváttal egyenjogúan használható; minden szempontból többségi feltételtől
függ a magyar nyelvhasználat tere (Gúti 2016: 142). 1995. április 5.-én Eszéken aláírták
a Keretegyezmény a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között az egymás
területén élő kisebbségek jogairól című határozatot. Ebben biztosítják a magyar nyelv,
a kultúra és az identitás megőrzését. Összességében elmondható, hogy az állam teret
biztosít a magyar nyelv használatára a törvénykezés szintjén (Gúti 2016:143).
2.2. Oktatás. A kisebbségi és a többségi nyelv kontaktusát befolyásolják a nyelvhez
kapcsolható pozíciók, előnyök, értékek. Olyan kérdések merülnek fel, hogy melyik
nyelv használata jár nagyobb társadalmi, gazdasági presztízzsel (Bartha 1996: 272),
ez természetesen kihat az oktatásra is. Horvátországban engedélyezett a magyar nyelv
oktatása, iskolát minimum 7 fővel indíthatnak. Kórógyon például külön elemi általános iskola működik magyar nyelven: Vȧn elemi iskola, nem sok deák van. Mer sokan
most már itten ugye mivel Horvátországba élünk hát ez magyar kisebbség. Sokan itt is
a gyeröküket horvát iskolába adik (I.). Ha az intézmény működtetéséhez nincs elegendő keret, akkor a szórványkisebbségek számára a horvát iskolán belül van lehetőség
magyar nyelvet tanuló csoportokat létrehozni, az egyik zágrábi intézményben például
anyanyelvápoló csoportokat létesítenek. Az országban 1994 óta működik magyar óvoda,
1996-ban nyílt meg az első kétnyelvű általános iskola. Nyelvi szempontból az oktátás
három modell mentén határozható meg: A modell – az oktatás nyelve magyar, de kötelező a horvát nyelv és irodalom; B modell – kéttannyelvű oktatás, a humán tárgyak
magyarul, a reál tantárgyak oktatása horvát nyelven történik, a horvát nyelv és irodalom
kötelező; C modell – horvát oktatás, fakultatív magyar mint idegen nyelv órák. Az A és
C modell általános iskolákban jellemző, középiskolában mindhárom típus megjelenik,
felsőoktatásban csak a B és a C modell jellemző. A magyar nyelvet tanuló diákok száma
alacsony, így az A modell egyre kevésbé használatos (Molnár Ljubić 2016: 148–149).
Intézményes keretek között legtöbben az idősebbek (54–84 évesek) tanultak magyarul,
ennek okán a nyelvet is ők beszélik a leggyakrabban, a jelenre vonatkozóan általánosan
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elmondható, hogy óvodától felsőoktatásig csökken a magyart beszélők számaránya az
oktatásban. Az államnyelvet jellemzően minden magyar anyanyelvű elsajátítja. Az ebben a témában folytatott kutatás eredményei szerint senki sem nyilatkozott úgy, hogy
nem ír és nem is olvas horvátul (Molnár Ljubić 2016: 150).
1. ábra (Molnár Ljubić 2016: 150)
Tud-e írni-olvasni magyarul (Terepadatok 2014, N=115)
Tudás szintje
Írok és olvasok
Csak olvasok
Nem írok, nem olvasok

13–32 éves (N=34)
N
%
32
94,1
2
5,9
0
0

33–53 éves (N=33)
N
%
31
93,9
2
6,1
0
0

54–85 éves (N=48)
N
%
48
100
0
0
0
0

Kapcsolódó példa a gyűjtésünkben a következő: (Ha leír egy receptet milyen nyelven
írja le?) Há’ horvátul, há’ itt élek Horvátországban, mit csináljak… én Belováron éltem
huszonegy évig. És akkor csak horvát iskola, magyar tanár nem vót, és nem tanultak
meg… tudok én magyarul is (írni), iskolába is mentem két évig magyar iskolába, de én
tudnám úgy is, ha nem is möntem volna, mondom a mama meg a papa csak magyarul
beszéltek (I.).
Az állam tehát teret enged a kisebbségi nyelvek oktatásának, problémát jelenthet
ugyanakkor az, hogy a szülők, mivel nem látják benne a gyakorlati hasznot, jellemzően
nem íratják be magyarórára a gyermekeiket, hiszen sok esetben már a szülők sem használják a magyar nyelvet.
2.3. Nyelvhasználati terek. Egy nyelv megmaradásának feltétele, hogy használható legyen a főbb társadalmi szerepkörökben (Kiss 1995: 179). A horvátországi magyar nyelv
szerepkörei egyre csökkennek, a legtöbb nyilvános nyelvhasználati színtéren a magyar
nyelv használata visszaszorulóban van. Engedélyezett ugyan a nevek magyaros írásmódja, a közlekedési tájékoztatásokban mindkét nyelv érvényesül, az anyanyelvű vallásgyakorlat sincs tiltva, de például a tömegmédiában csak az államnyelv, a horvát engedélyezett. Több járásban hivatalosan nyelvi egyenjogúság van, a gyakorlatban viszont ez nem
teljesen érvényesül, nem használják gyakran a magyart a hivatalos intézményekben. Ez
azzal magyarázható, hogy kevés olyan jogász van, akik tudnak valamennyire magyarul,
így könnyebb nem kérelmezni a magyar nyelvű hivatali ügyintézést, például egy magyar
nyelvű bírósági tárgyalást, a bíró sem nézne „jó szemmel” (Gúti 2016: 144–145).
Magyarul legtöbbször a templomban, rendezvényeken, kultúregyesületekben beszélnek. Az orvosi rendelőben, hivatali ügyintézéskor, bíróságon kizárólag a horvát nyelv
használatos. Az egyes használati színtereken a nyelvválasztás természetesen annak függvényében is különbözik, hogy faluról vagy városról beszélünk-e. A falvakban gyakoribb a magyar nyelv használata, mint a városban, főként mert legtöbben a nagyszülőkkel
beszélnek magyarul, így ha a városban alig, de az esetek többségében falun már nem
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horvátul beszélnek. Fontos megjegyezni, egyes esetekben a munkahelyen, közösségi tereken, boltokban mind két nyelvet használják szituatív módon (Kontra 2016b: 155–156).
A gyűjtés során két város magyar egyesületében voltunk, Zágrábban, a Balassi Intézetben, és Splitben, a HMDK (Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége)
Split-Dalmát megyei alapszervezeténél. Kétnyelvűség szempontjából azért érdekesek
ezek, mert az ottani magyarok hétköznapjaikban többet használják ugyan a horvátot,
de amiatt, hogy kevesebben vannak, összetartóbbak, mind az identitás, mind a magyar
nyelv használata szempontjából. Nagypisznice elhorvátosodott, amit az ottani egyesületben is tapasztalható. Azok az idősek, akik magyarul társalogtak velünk, egymás között
már horvátul beszéltek, tehát itt a nyelvvesztés folyamata eléggé megmutatkozott. Ennek következtében a magyar nyelvhasználati tér már a kultúregyesületre sem terjed ki
igazán, az esetek többségében horvátul beszélnek: Az én mamám soha nem tanult meg
horvátul, az csak magyarul beszélt, úgy, ahogy mink, meg a öcsém csak magyarul beszél‑
tünk. Most énneköm nincs kivel beszélgetni (magyarul) (II.). Kórógyon mást tapasztalhatunk, a térségben ez a legrégibb színmagyar falu (Lágler 1997: 5), ott a horvát kevésbé
használatos, a fiatalok jól tudnak magyarul, az utcán magyarul köszöntek nekünk, tehát
itt a magyar nyelv használati tere teljesnek mondható.
2.4. Vallás. Az itteni falvak az első református egyházhoz tartozó települések voltak (Penavin 1996: 69). A templomokban és a vallási életben jelentkezik az egyik legnagyobb
igény az anyanyelvhasználatra, és sokszor ez a tényező mozgathatja a felekezeti identitást. A katolikusokat az elhorvátosodás jellemzi, a horvát anyanyelvű többség katolikussága fontos szerepet játszik ebben, így magyar kisebbség jelentős része valamelyik protestáns felekezethez tartozik. Egyre kevesebb magyarul beszélő pap van, és Trianon óta
nincsen magyar anyanyelvű lelkészképzés sem. Ugyanakkor azon településeken, melyeken a magyarság többségben van, magyar nyelvű istentiszteletet is tartanak: Baranyai
háromszögben, Eszéken, Kórógyon, Szentlászlón, Harasztiban. A kétnyelvű helyzetet
jól mutatja, hogy az istentisztelet magyarul, de a sok vegyes házasság miatt a temetés, keresztelő horvátul zajlik. A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház (HMRKE) hivatalos nyelvében megjelent a horvát is (Fancsaly 2016: 150–151).
A nyelvjárásgyűjtő munkánk során a katolikus magyar adatközlőktől úgy értesültünk,
hogy magyar nyelvű miséket is tartanak, de tény, hogy a protestánsoknál jelentősebb az
anyanyelv használata. A tömbmagyar területeken természetesen a vallás, a nyelvmegőrzés, és identitás terén is más a helyzet, mint a szórványban.
3. Nyelvi hátrányok, nyelvi konfliktusok. A társadalmi, történelmi feszültségek sokszor nyelvi hátrányokban is megmutatkoznak, aminek következménye lehet a nyelv
elvesztése, a diffúzió, a nyelvcsere (Wardaugh 1995: 88). A nem kétnyelvű emberek
hajlamosak a kódkeverést stigmatizálni, amihez a magyarok esetében sajnos történelmi
folyamatok is közrejátszottak (Wardaugh 1995: 94). Azt tapasztaltam a gyűjtés során,
hogy ezen a területen már nem olyan erős a kisebbségi kétnyelvűségi helyzetből fakadó
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nyelvi hátrány, mint Felvidéken, vagy Romániában, de például a délszláv háborúban
ugyanúgy megbélyegzett nyelvnek számított a magyar. Nyelvi hátrányok jelentkeznek,
amellett is, hogy a törvények nem igyekeznek elnyomni a magyar nyelv használatát,
a megfélemlítés jellemző lehet (Kontra 2016a: 167).
2. ábra (Kontra 2016a: 166)
Hét ország azon adatközlői, akikre rászóltak, hogy ne beszéljenek magyarul
(forrás: Kontra 1999: 84, Table 4.1 és Terepadatok 2014)
Ország
Szlovákia
Ukrajna
Románia
Jugoszlávia
Horvátország
Szlovénia
Ausztria
Összesen

Adatközlők száma
108
144
216
144
116
66
60
738

Akikre rászóltak
43 (39%)
65 (45%)
81 (38%)
20 (14%)
59 (51%)
17 (25%)
25 (41%)
250 (33%)

A horvátok nem értik a magyart, így elvárják, hogy jelenlétükben mindenki az ő nyelvükön beszéljen (Kontra 2016a: 167). A magyarok jellemzően kétnyelvűek, ők beszélnek horvátul, ez viszont nem kölcsönös, a horvát beszélők nem ismerik a magyar nyelvet.
A magyar az adott közösségben kisebbségnek számít, amely nem csak statisztikai kisebbséget jelent, hanem szociológiai értelemben vett „alárendeltséget” a domináns csoporttal
szemben. A csoportközi kommunikáció egyirányú, vagyis az érintkezés a leggyakrabban a
többségi (horvát) nyelven történik, egynyelvű többség és kétnyelvű kisebbség jelenik meg
(Bartha 1996: 270). A magyar anyanyelvként való használatához is kapcsolódnak konfliktusok, a magyar nyelvváltozatokhoz kapcsolódó félreértésekre Kontra példáit idézve:
Nem tudsz rendesen magyarul, nem értem!; Pécsen megszóltak, megtanultam magyaror‑
szágiasan beszélni, de itthon, Kopácson megint tájszólással beszélek.; Magyarországon
szokkot kértünk, kinevettek, nem is értették meg először (2016a: 170). Az anyaországtól,
illetve a más azonos nyelvű kisebbségektől való távolság ugyanúgy felelős a kisebbségi
nyelv belső fejlődéséért, mint az idegen nyelvi környezet, hiszen korlátozott vagy hiányzik a nyelv standard formájával való érintkezés (Bartha 1996: 271). A gyűjtőút alatt
sehol nem tapasztaltam ilyenfajta konfliktust, az adatközlők sem számoltak be erről.
4. Összegzés. A kétnyelvűség Horvátországban a mindennapokban családi, vallási, oktatási színtereken természetes állapot. A magyar anyanyelvet nem korlátozzák sem törvényileg, sem társadalmilag. Érzékelhető folyamat, hogy a fiatalok inkább a horvátot
választják megélhetési okok miatt, a magyar pedig marad a családi nyelv. Az egyetemeknek, intézeteknek és egyesületeknek köszönhetően a magyar kultúra és nyelv kapcsán
nem beszélhetünk sem asszimilációról, sem a beszélőközösség teljes nyelvcseréjéről.
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A bácskai Csonoplya (Čonoplja) község
magyar lakosságának nyelvhasználata
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Eötvös Loránd Tudományegyetem
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A Nyugat-Bácskában található Csonoplya népessége a 2011-es szerbiai népszámlálás
adatai szerint 3426 fő, ennek túlnyomó része szerb, illetve egyéb délszláv származású, a magyarok száma pedig valamennyivel 500 fölé tehető. A község demográfiai
összetétele rengeteget változott a 20. század során, hiszen 1940-ben még megközelítőleg 2600 német, 1440 magyar és 700 bunyevác lakott itt. A különböző nyelvi és
kulturális érintkezések nem maradtak nyom nélkül, hatásuk megfigyelhető a csonoplyai magyarok ma beszélt nyelvén, amely a dél-alföldi nyelvjárásterülethez sorolható
tájnyelvi jegyein és a sztenderd magyartól eltérő belső fejleményein túl számos német
és szerb eredetű (vagy közvetítésű) elemet tartalmaz. Jelen tanulmány egy több mint
300 lexikai egységet tartalmazó gyűjtés alapján mutatja be a Csonoplyán beszélt magyar nyelvet.
Kulcsszók: dialektológia, kétnyelvűség, nyelvi érintkezés, kölcsönszavak, Bácska,
Vajdaság, német, szerb.

1. Bevezetés. A jelen tanulmányban anyanyelvjárásom, az északnyugat-szerbiai Csonoplya (szerbül Čonoplja vagy Чонопља) falu magyar szókincsének a sztenderd magyartól való eltéréseit mutatom be egy több mint 300 lexikai egységet tartalmazó gyűjtés alapján. Noha az adatok tanúsága szerint a település mindig is többnemzetiségű
és többnyelvű volt, a 20. század során demográfiai összetétele lényegében változott
meg: míg 1940-ben megközelítőleg 2600 német, 1440 magyar és 720 bunyevác lakott
itt (W1.), a 2011-es népszámlálás szerinti 3426 fős lakosság túlnyomó része szerb,
illetve egyéb délszláv származású, a német lakosság eltűnt, a magyarok száma pedig valamennyivel 500 fő fölé tehető. A történelmi változások, valamint a különböző
nyelvi és kulturális érintkezések hatása megfigyelhető a csonoplyai magyarok ma beszélt nyelvén, amely a dél-alföldi nyelvjárásterülethez sorolható tájnyelvi jegyeken
és a sztenderd magyartól eltérő belső fejleményein túl számos német és szerb eredetű
(vagy közvetítésű) elemet tartalmaz. A továbbiakban vázolom a település földrajzi,
történelmi és szociológiai körülményeit, az adatgyűjtés módját, a csonoplyai magyar
nyelvjárás főbb hangtani sajátosságait, végül pedig egy tematikus minitájszótárban
bemutatom azokat a lexikai elemeket, amelyek a leginkább megkülönböztetik a helyi
nyelvjárást a sztenderd magyartól.
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2. Csonoplya földrajzi elhelyezkedése, demográfiai története és jelene. Csonoplya a
nyugat-bácskai1 Zombor községben (Opština Sombor) található, a 47 000 fős Zombor
(Sombor) városától 10 km-re. A falu maga körülbelül ezer éves, eleinte Csonoklia, majd
Csomokla névvel jegyezték (Iványi –Virter 1909: 71).
1. kép
Csonoplya elhelyezkedése Észak-Szerbiában (forrás: Google Maps)

2. kép
Csonoplya elhelyezkedése Északnyugat-Vajdaságban (forrás: Google Maps)

Miután a térség a mohácsi vészt követően szinte teljesen elnéptelenedett, magyarok mellett szerbek is kezdtek betelepülni Bácskába (Mezőbándi Csetri 1936: 9–10).
1

Összehasonlítási alapként: Nyugat-Bácska teljes népessége a 2011-es népszámlálás szerint 188 000
fő, ebből 151 000 szerb, 15 000 pedig magyar nemzetiségű (W2.).
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„1749-ben újra szerbek telepednek itt le Bukinból, ahová németek jöttek. A kir. kamara
Csonoplya helységet teljesen be akarta telepíttetni legalább 100 magyar vagy tót róm.
kath. családdal. Redl Fer. Józs. kamarai tiszttartó 1752. jún. 11-én Esztergomi János
szabados jobbágyot bízta meg ezzel” (Iványi–Virter 1909: 71–72). „A szerbségnek a
magyarságba való lassú beolvadását nagymértékben megakadályozta a bécsi politika”
(Mezőbándi Csetri 1936: 63). Az általános virágzást és fellendülést hozó 1867-es kiegyezés az ország ezen részén is érzékelhető volt, nagy lökést adott a magyarság térhódításának (Mezőbándi Csetri 1936: 63). Iványi és Virter 1909-ben a következőkről
számol be: „A községbeli lakosok két tejszövetkezetet tartanak fenn. Van itt még egy
téglagyár is. Postája, távírója és vasúti állomása helyben van. A róm. kath. lelkészség
1761 óta áll fenn, mostani temploma Minden Szentek tiszteletére 1819-ben épűlt. Az
1900. évi népszámláláskor 4861 lélek lakott itt 887 házban. Anyanyelv szerint: 1739
magyar, 2273 német és 883 bunyevácz. Vallás szerint: 4785 róm. kath., 54 izr.” (Iványi
–Virter 1909: 72).
A 20. század eseményei jelentősen átalakították a térség és így Csonoplya demográfiai összetételét: a trianoni szerződés határátrendezései után Vajdaság a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság részévé vált és ezáltal elvesztette közvetlen kapcsolatát Magyarországgal. 1941 és 1944 között a Duna és a Tisza közötti terület ismét Magyarországhoz
tartozott – ebben az időszakban a főként magyar és német nyelvű zsidó lakosság nagy
részét deportálták. 1944‑ben a Vörös Hadsereg számos német, magyar és horvát lakos
meggyilkolásával visszafoglalta a térséget (vö. Vékás 2011). A második világháborút
követő években a németek kitelepítésével elenyészőre csökkent a német ajkúak jelenléte; helyükre az ország különböző részeiről szerbek érkeztek (Göncz 1999: 44), akiknek
aránya ettől kezdve folyamatosan növekszik. Ehhez járult hozzá a 1990-es évek háborúja is, amelynek során boszniai vagy horvátországi otthonukat elvesztett szerb menekültek érkeztek a régióba (Kicošev 1996: 154–155).
Túl azon, hogy a magyarok halálozási száma 1969 óta nagyobb a születések számánál (Badis 2012: 29), a délszláv háború utáni gazdasági stagnálás és munkanélküliség
következtében fellendült a gazdasági motivációjú elvándorlás is. Az anyaországba irányuló identitásközpontú bevándorlás mellett igen nagymértékű a távolabbi nyugati országokat célzó jóléti kivándorlás is (vö. Badis 2012: 31) – habár ez nemcsak a magyar,
hanem a vajdasági szerb lakosságra is vonatkozik. Vajdaság népessége 2002 és 2011
között 115 000-el, egész Szerbiáé pedig 377 000-el csökkent (Badis 2012: 27). Emellett
többé-kevésbé jelen van az identitásvesztő asszimilálódás is: a magyar és szerb lakosság
békés együttélése számos vegyes házasságot eredményez, amely jobbára a következő
generáció elszerbesedéséhez vezet. A legmagasabb a szerémségi mutató, ahol a magyar
lakosság 85,3%-a köt vegyes házasságot – ez Nyugat-Bácskában 47,3% (Badis 2012:
33), noha tapasztalataim szerint Csonoplyán ez ennél valamivel alacsonyabbra tehető.
A kétnyelvűség Vukov Raffai (2012: 35) szerinti négy szintje közül tehát a csonoplyaiakra a harmadik a legjellemzőbb, azaz munkahelyükön többnyire az államnyelvet
beszélik, de családon belül jellemzően nem. Fontos még megjegyezni a következőket:
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Csonoplyán nincs magyar nyelvű iskola, intézményes szinten tehát a magyar nyelv és
kultúra közvetítése nem történik meg, ennek következtében az ott élőknek kisebb az
esélyük a magyar kulturális közösség részévé válni. Elérhető azonban számos magyar
nyelvű TV-csatorna, ahogy természetesen az internet is, így a mai magyar média tartalma és ezáltal a sztenderd nyelvezet ismert számukra, még ha ők maguk jellemzően nem
is építik be azt nyelvhasználatukba.
3. Az adatgyűjtés módja. A csonoplyai magyar nyelv saját anyanyelvjárásom, ezért
közvetlen hozzáférésem van hozzá, számos sajátosságát és lexikai elemét adatközlők
nélkül is fel tudtam jegyezni. Mivel azonban családommal hétéves koromban Budapestre költöztünk, nyelvhasználatunk nagyban hasonult a sztenderd nyelvhez, néhány szó
és szófordulat kivételével2 nyelvjárásunk passzív tudássá vált. Ezért – és természetesen
a nagyobb objektivitás céljából – az utóbbi években tudatosan figyeltem erre a nagyszüleimmel, rokonaimmal és ismerőseinkkel folytatott beszélgetések során, és felírtam
magamnak az általuk használt szavakat és kifejezéseket. Rájuk is jellemző, hogy a budapestiek jelenlétében igyekeznek a sztenderd nyelvnek megfelelően beszélni – olykor
hiperkorrekt alakokat használva, például a suksükölést elkerülendő (vö. Rajsli 2012:
14) –, ezért többször próbáltam azzal bátorítani őket, hogy értem a nyelvjárásbeli szavakat, nyugodtan használhatják őket. Adatközlőim javarészt a rokonságból és néhány
további ismerősből tevődtek össze, életkoruk a gyerekektől egészen a 75 év körüli korosztályig terjedt. Összesen 20-25 adatközlővel beszélgettem évente néhány alkalommal
3-4 évig, így elég sok téma szóba került, de irányított beszélgetéseket nem folytattam
velük, felvételeket nem készítettem, tehát egy tudományos alaposságú vizsgálat még sok
értékes információval szolgálhatna. Fontos lenne például meghatározni az egyes szavak
pontos stílusértékét és jelenlegi használati körét, ugyanis számos szóról elképzelhető,
hogy mára régiessé vált, és csak az idősebb generációk használják. Emellett igen gyümölcsöző lenne a különböző szakmák terminológiájának vizsgálata is. A spontán beszélgetések során folytatott adatfelvétel mellett a szüleim véleményét is kikértem az egyes
szavak használatával, kiejtésével (pl. e vagy ë), illetve a szerbben való meglétével és
pontos jelentésével kapcsolatban.
4. A csonoplyai magyar nyelv legfőbb hangtani és grammatikai jellemzői. Csonoplya magyar nyelvjárása hangtanilag a dél-alföldi nyelvjárásterülethez sorolható. Bizonyos mértékben jellemző rá az ö-zés (pl. körösztapa), bár jóval kevésbé, mint a Bánátban (Szabadkán egy Bánátból származó fiataltól olyat is hallottam, hogy nézi a
möccsöt ‘meccset’). Ennél lényegesebb a nyílt e és zárt ë közötti különbségtétel (pl.
embër, gyerëk, hëgy stb.), amelyet erősít az ë-hez kiejtésben igen közel álló szerb e napi
2

Elsősorban a magyar eredetű elemek maradtak meg (pl. kizár ‘kinyit’, megsüt ‘megéget (vkit vmi
forró dolog)’, jön az idő ‘vihar közeledik’), illetve azok, amelyeknek nincs pontos ekvivalense a
sztenderd magyarban (pl. maródi ‘enyhén beteg’, plengyuha ‘hanyag, rendetlen, igénytelen, nemtörődöm’).
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használata. Az igeragozás terén a suksükölés/szukszükölés (pl. megsüssük, kiválasszuk,
vö. Göncz [1999: 157–158; 195–197], Rajsli [2012: 14–15]), a nákolás (pl. innák egy
kávét) és az ikes igék következetes k-val történő egyes szám első személyű ragozása (pl.
alszok) figyelhető meg. Találhatunk továbbá olyan rendhagyó alakokat is, mint a mék
‘megyek’, bár a mëgyëk is létezik. A helyhatározói ragok zártabbak és ‑l nélkül használatosak (-bú/-bű ‘-ból/-ből’, -rú/-rű ‘-ról/-ről’, -tú/-tű ‘-tól/-től’); a szótagzáró ‑l másutt
is kieshet, pótlónyúlást előidézve (pl. evvee ‘evvel’). Az az és ez mutató névmások z
hangja mássalhangzóval kezdődő névutók előtt nem esik ki (az miatt ‘amiatt’, ez mellett
‘emellett’, vö. Rajsli [2012: 15]). Némely esetben jellemző a palatalizáció (gyug ‘dug’,
nyől ‘nő’, rokony ‘rokon’, szappany ‘szappan’, kenyőcs ‘kenőcs’ térgyem ‘térdem’),
a gemináció (szöllő ‘szőlő’, köppeny ‘köpeny’, csallán ‘csalán’ [vö. Penavin 1984: 110],
mellik ‘melyik’, bicceg ‘biceg’), valamint a sztenderdtől eltérő magánhangzó-hosszúság (fü ‘fű’, csunya ‘csúnya’, símogat ‘simogat’, vö. Göncz (1999: 142), de további,
kevésbé kategorizálható különbségek is hallhatóak. Példaként kiemelném a következő
alaki tájszavakat: hajma ‘hagyma’, kápuszta ‘káposzta’, füzet ‘fizet; füzet’, pallás ‘padlás’, igënyës ‘egyenes’, hosszi ‘hosszú’, fől ‘fő’, kácsa ‘kacsa’, bagó ‘bagoly’, meztélláb
‘mezítláb’, mind ‘mint’, göröncs ‘göröngy’, szürtyöl ‘szürcsöl’, nyarvog ‘nyávog’, csip‑
kod ‘csipked’, rëszked ‘reszket’, flika ‘fika’, miháncs ‘mihelyt’. A hangtani eltérések a
jövevényszavakat is érinthetik: srégen ‘sréhen’ [< német schräg], spajz ‘spájz’ [< német
Speis], najlon ‘nejlon’ [< német Nylon], padlidzsán ‘padlizsán’ [< szerb patlidžan], fefe‑
róni ‘pepperóni’ [< szerb feferoni < német Pfefferoni]. Ezenkívül némely magyar anyanyelvű, ám a mindennapokban túlnyomórészt szerbül kommunikáló nyelvhasználónál
megfigyelhető a szerb nyelv hangállományának hatása a magyar cs és l hangok ejtésére:
a cs a szerb č-hez hasonlóan keményebben, intenzívebb robbanással realizálódik, az l
pedig – ahogy a szerb l minden környezetben – a kemény orosz л-hez (pl. лук) vagy az
angol ún. dark l-hez (pl. mill) hasonlatos, azaz [ɫ]. A grammatika terén fontos megemlíteni a bír ige segédigeként való használatát a tud segédige és a -hat/-het képző helyett
(vö. Vukov Raffai 2012: 109), illetve a szokások kifejezésének eltérő módját, ugyanis a
múlt idejű vki szokott vmit csinálni kifejezés valóban múlt idejű szokást fejez ki, a jelen
idejű jelentést a jelen idejű alakokkal fejezik ki: szokok, szoksz, szok, szokunk, szoktok,
szoknak csinálni vmit.3
5. Szókincsbeli különbségek
5.1. Magyar eredetű jelentésbeli és valódi tájszavak. Több mint 100 olyan magyar
lexikai elemet gyűjtöttem össze, amelyek a sztenderd nyelvben nem, vagy különböző
jelentésben használatosak. Jelentésbeli tájszavak például a lëcsap ‘lekapcsol’, fölcsap
‘felkapcsol’ (lámpát, elektronikai eszközt), mocskos ‘maszatos (száj, arc)’, vízhólyag
3

További grammatikai sajátosságokról, pl. a tárgyat jelölő névmások gyakoribb használatáról, az -e
kérdőszócska helyéről stb. lásd (Göncz 1999: 135–214; Rajsli 2012: 14–15; Vukov Raffai 2012:
108–111).

146

Galac Ádám

‘húgyhólyag’, pofa ‘jópofa’; valódi tájszavak például az ëgyecske ‘egyke’, kövecsës
‘köves, kavicsos’, tönköl vmit ‘rongál, károsan használ vmit’, unalmaskodik ‘idegesítően viselkedik, untat vkit’, seppëg ‘suttog’, mëgélhetőség ‘megélhetés’, zavarócska
‘fogócska’. Állandósult szókapcsolatok: a fejem tetején jön ki ‘a könyökömön jön ki,
elegem van belőle’, në félj sëmmit ‘ne félj, ne aggódj, én megoldom, elintézem’, elveri
a kívánságát ‘megkapja/kipróbálja, amit kíván/akar, és megnyugszik’, fáj a májam
‘nem érdekel, leszarom’. Vannak kifejezett hamis barátok a sztenderd magyarhoz képest: zavar ‘üldöz, kerget’, hajt ‘autót vezet’, mëgkíván vkit ‘elkezd hiányozni neki
vki’, lëkezel (vkivel) ‘kezet fog’, hullahopp ‘harisnyanadrág’ – noha sok esetben mindkét jelentés ismeretes és használatban van Csonoplyán is, a sztenderdtől eltérő jelentés
a gyakoribb és az elsődleges, így egy beavatatlan látogató esetenként igencsak meglepődhet. Létezik továbbá két olyan főnevesült melléknév, amelyekkel gyakran használt szóösszetételek alakultak: paprikás (krumplipaprikás ‘paprikás krumpli’, csirke‑
paprikás ‘paprikás csirke’, bëtyárpaprikás ‘rizs, krumplipüré, rántotta és sült paprika
egymás mellett egy tálon’) és színës (faszínës ‘színes ceruza’, víziszínës ‘vízfesték’,
zsírszínës ‘zsírkréta’).
A magyar elemeknél fontos azt is megjegyezni, hogy némely csak látszólag magyar
eredetű, valójában tükörfordításról van szó. Ilyen például a majd halljuk ëgymást ‘majd
beszélünk (elköszönéskor)’ [< szerb čujemo se], ereszti a haját ‘növeszti a haját’ [< szerb
pustiti kosu], önkiszolgáló ‘ABC, szupermarket’ [< szerb samoposluga] és valószínűleg
a minőségës ‘minőségi, jó minőségű’ [< szerb kvalitetno] is. A gyűjtés anyagából 11
elemet sikerült ilyen tartalmi tükrözésként beazonosítani, de számtalan további példát
találhatunk még a vajdasági magyar nyelvhasználatban (vö. Göncz 1999: 144; Molnár
Csikós 2012: 6; Katona 1995: 231, 2003: 43–49; 69–71]).
5.2. Német eredetű elemek. Gyűjtésem körülbelül 60 német eredetű kölcsönszót tartalmaz, ám általában rendkívül nehéz rekonstruálni, hogy ezek pontosan milyen úton
kerültek a Csonoplyán beszélt magyar nyelvbe. A magyarországi németek nyelve horizontálisan és vertikálisan is megosztott volt: az egyes települések (többé kevésbé kevert, de nem egységes) nyelvjárásai mellett a különböző térségekben kevert nyelvjárások
(Mischmundarten, Mischdialekte) alakultak ki, hivatalos szituációkban pedig az Osztrák-Magyar Monarchiában sztenderdnek számító bécsi osztrák változatot használták
(Knipf-Komlósi 2011: 142–143; Memić 2017: 265; Riehl 2017: 35). Ezt a heterogén
területet az 1950-es, 1960-as években Hutterer Miklós összesen 473 kutatópont alapján
három alegységre (A, B és C terület) osztotta (vö. Manherz 2014: 2; Knipf-Komlósi–Müller 2017: 139), majd 2012-ben elkészült a Magyarországi német nyelvatlasz
(UDSA) a dél-magyarországi régiót feldolgozó két kötete (Brenner–Erb–Manherz
2008; Erb 2012), de ez a mai Magyarország határain kívül eső területeket nem tartalmazza. Hasonlóképpen a Csonoplyától 45 km-re délkeletre fekvő Verbász (Vrbas) német
nyelvjárásáról való ismereteink (Lindenschmidt 1905) alapján sem vonhatunk le biztos
következtetéseket a helyi nyelvhasználatról.
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További vizsgálatok hiányában egyelőre lemondtam arról, hogy meghatározzam
valamennyi német eredetű lexéma pontos forrását és történetét, így a „német” címke
a következőket jelentheti: 1. a szó egy helyi német nyelvjárásból származik (ilyen lehet a Vajdaságban másutt is használt svargli ‘disznósajt’,4 esetleg ajfúr ‘kocsibehajtó’);
2. a bécsi osztrák sztenderd németből a helyi német lakosság közvetítésével érkezett;
3. a bécsi osztrák sztenderd németből származik magyar közvetítéssel (számos olyan
szó van, amely más magyar nyelvjárásokban, valamint régi forrásokban megtalálható,
pl. spriccër ‘fröccs’ [TESz. spriccer], pertli ‘cipőfűző’ [TESz. pertli], lusztër ‘csillár,
mennyezeti lámpa’ [TESz. luszter]); 4. szerb közvetítéssel érkezett a csonoplyai magyarba (talán saltër ‘[pénztár)]ablak’ < szerb šalter ‘ua.’ < német Schalter ‘váltó, kapcsoló;
pénztárablak’; gëpëk ‘csomagtartó’ < szerb gepek ‘ua.’ < német Gepäckraum ‘csomagtartó’; szajla ‘kötél, gépszíj’ < szerb sajla ‘erős kötél, drótkötél’< német Seil[e] ‘kötél’).
Ez utóbbinál szintén sok esetben nehéz pontosan meghatározni, hogy egy szó milyen
sorrendben került át egyik nyelvből a másikba, hiszen a folyamatos nyelvi érintkezés
és a németek politikai, gazdasági és kulturális befolyása következtében a szerbhorvát
nyelvbe is számos német jövevényszó került (vö. Striedter-Temps 1958; Golubović
2007; Memić 2017), némelyik magyar közvetítéssel (Striedter-Temps 1958: 4). Ilyen
például az 1910-ben megjelent német társasjáték, a Ki nevet a végén? csonoplyai magyar
elnevezése (Embër në bosszankodj), amely vagy a német Mensch ärgere Dich nicht,
vagy az azonos jelentésű szerb Čoveče ne ljuti se tükörfordításaként keletkezett. Egyértelműbb a helyzet a vandrokás ‘csavargó’ szónál, amelynek etimonja a német wandern
‘vándorol, bolyong’ igéből átvett szerb vandrovati ‘ua’ alakból képzett vandrokaš ‘csavargó, vándor’ (Striedter-Temps 1958: 221).
A német jövevényszavak főbb jelentésterületei a következők: háztartás (pl. platni ≈
ringli ‘főzőlap’, lerni ‘sütő’, sporhët ‘tűzhely’, rigli ‘retesz’, rëgál ‘szekrénysor’), ruházkodás (pl. jakni ‘dzseki’, mantil ‘kabát’, siltës sapka ‘baseball-sapka’, paszënt ‘pont
jó, kicsit szűk’, flëkk ‘folt’, slank ‘karcsú, vékony’), és étkezés (pl. rëss ‘jól átsült, ropogós’, smarni ‘császármorzsa’, cimët ‘fahéj’, szënf ‘mustár’, slag ‘tejszínhab’, spriccër
‘fröccs’).
5.3. Szerb eredetű vagy közvetítésű elemek. Vajdaság immár közel 100 éve Szerbiá
hoz tartozik, és bár hat hivatalos nyelve van (szerb, magyar, horvát, szlovák, román,
ruszin), a lakosság által elsődlegesen beszélt nyelv a szerb. Ennek megfelelően az elmúlt
évszázad során a szerb nyelv gyakorolta a legnagyobb hatást a térségben élő magyarok nyelvhasználatára, és a munkám során összegyűjtött lexikai egységek legnagyobb
része (körülbelül 120 elem) is szerb eredetű vagy közvetítésű. A szerb nyelv előszeretettel használ nemzetközi szavakat azok lefordítása nélkül (pl. a labdarúgás terminológiájában a számos más nyelvben is megtalálható fudbal és gol mellett: aut ‘kint,
pályán kívül’, korner ‘szöglet’, ofsajd ‘les’, penal ‘tizenegyes’ stb.), és a szláv eredetű
4

Striedter-Temps (1958: 214) szerint a Schwargel/Schwargl ‘disznósajt’ dunai sváb nyelvjárási szó;
a TESz. a svartli-t erre hivatkozva jugoszláviai németnek mondja (TESz. svartli).
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elemekhez hasonlóan természetesen ezek is kölcsönszavakká válhatnak, annál is inkább,
mert gyakran új jelenségeket, fogalmakat jelölnek, amelyek korábban a magyarban sem
léteztek. Ezen szavak végződése a szerbben gyakran eltűnik vagy megváltozik, aminek
következtében természetesen a magyarba is így kerülnek át (pl. motív ‘motívum’, infarkt
‘infarktus’, dóza ‘dózis’, arhíva ‘arhívum’ stb. [vö. Andrić 1995: 237; Vukov Raffai
2012: 30–31]).
A szerb eredetű vagy közvetítésű elemek jelentésüket tekintve jellemzően a következő kategóriákba sorolhatók: közélet5 (pl. opstina ‘községháza’, dom ‘művelődési ház’,
saltër ‘(pénztár)ablak’, firma ‘cég’, praksza ‘(szakmai) gyakorlat’, milícija ‘rendőrség’,
szësztra ‘betegápoló, kórházi nővér’), étkezés (pl. szok ‘üdítő’, burëk ‘burek’, pavlaka
‘tejföl’, krëmpite ‘francia krémes’, oblatni ‘ostya’, kikiriki ‘földimogyoró’), ruházkodás
(pl. trénërka ‘szabadidőruha, melegítőruha’, patika ‘edzőcipő’, majica ‘póló, trikó’, hul‑
lahopp ‘harisnyanadrág’), sport (pl. kosárka ‘kosárlabda’, pikádó ‘darts’, trotinét ‘roller’, tréning ‘edzés’), tárgyak (pl. dusëk ‘matrac’, szungyër ‘szivacs’, plocsa ‘csempe’)
modernebb találmányok (pl. konzërvansz ‘tartósítószer’, digitron ‘számológép’, komp‑
jútër ‘számítógép’, ëkrán ‘képernyő’, tasztatúra ‘billentyűzet’, ultrazvúk ‘ultrahang’).
Ezeken kívül fontos még megemlíteni néhány gyakori igét (szmétál ‘zavar, útban van’,
mëgcsasztiz vkit ‘meghív vkit vmire’, csupál ‘tép, rángat’), az emberi testtel kapcsolatos
szót (siska ‘frufru’, pupak ‘köldök’, klëpa fül ‘elálló fül’), valamint a magyarok által is
gyakran használt szerb diskurzusjelölőt (káo ‘mint, mintha, ilyen’, ájdë ‘gyerünk, na’) és
káromkodást (jëbiga ‘baszd meg, bassza meg’, jëbote ‘bassza meg’, pédër ‘buzi, idióta’).
Szerb kifejezésekre visszavezethető tükörfordítások: nem dolgozik (a bolt) ‘zárva van’
(< ne radi), lëtësz ëgy vizsgát ‘levizsgázik’ (< polažiti ispit), francia sapka ‘svájci sapka’
(< francuska kapa) stb.
5.4. Eltérő gyakoriságú és nem használatos szavak. Ahhoz, hogy lehetőleg teljes képet
kapjunk a csonoplyai magyarok nyelvhasználatáról, két további, nehezebben vizsgálható
és dokumentálható tényezőt is figyelembe kell venni. Egyrészt bizonyos szavak eltérő
gyakorisággal fordulnak elő, mint a sztenderd magyarban: ilyen például a szalad ige,
amelyet a csonoplyai nyelvjárás többször részesít előnyben fut szinonimájával szemben,
mint a sztenderd nyelvváltozat. Másrészt számos sztenderd nyelvi elem egyáltalán nem,
vagy legalábbis jellemzően nem használatos, még ha a beszélők tisztában vannak is a
jelentésével (vö. Molnár Csikós 2012: 7). Habár egy teljességre törekvő hiányszótár
(vö. Kiss 1997) összeállítása egy újabb kutatást igényelne, az 1. táblázat példái ezt a jelenséget illusztrálják.

5

A Vajdaságban a magyar nyelv használata a családias-mindennapi és a publicisztikai-szépirodalmi
funkciókra korlátozódik, a közéleti-szakmai funkciót javarészt a szerb nyelv tölti be (Göncz 1999:
75).
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1. táblázat
A csonoplyai magyarban nem használt kifejezések
Nem használatos sztenderd nyelvi forma
sütemény
üdítő
szörp
burgonya
sertés
kanapé
nagyi
papa
Csókolom!6
összetett

Helyi kifejezés
kalács
szok
szirup
krumpli
disznó
kaucs, dvoszëd, troszëd
mama
apó
Jó napot!
komplikált

6. Tematikus minitájszótár. Végezetül témakörök szerint rendezve ismertetem a gyűjtés teljes anyagát. A kölcsönszavak esetében az etimon jelentését csak akkor adom meg,
ha az számottevően eltér a magyar szó jelentésétől. A szavak és kifejezések tájnyelviségüket tekintve egy skálán helyezkednek el: valamelyik más magyar tájakon is használatos és így érthető sok sztenderd nyelvi beszélő számára, mások kizárólag a Vajdaságban
ismertek, de olyanok is előfordulhatnak, amelyeket csak Csonoplyán vagy a szűkebb
régióban használnak. Ahogy a megjegyzések is mutatják, a legtöbb adat megtalálható
más forrásokban is, tehát Csonoplyán és térségén kívül is használatos – amelyeknél pedig nincs feltüntetve egyéb forrás, értelemszerűen azok sem feltétlenül kizárólag a falura
jellemző sajátosságok. A kutatás jövőbeli iránya az egyes elemek eredetének, elterjedésének és pontos használati körének mélyrehatóbb felmérése lehetne.

6

A gyerekek is mindig Jó napot!-tal köszönnek azoknak a felnőtteknek, akiket magáznak, és akik
tegezik őket (vö. Katona 2003: 19), továbbá nem használatos a tetszikelés és az Ön megszólítás,
kizárólag a Maga van használatban.

?
?
magyar

nagybácsi

nagynéni

egyke, egyedüli gyermek
gyermek házastársának
apja
gyermek házastársának
anyja
vki párja, barátja
vki párja, barátnője
vki nagyanyja
vki nagyapja

német / szerb
német / szerb

influenza

influenzás

gripa

gripás

Eredet
?
magyar
magyar
magyar

Átadó nyelvi szó

német Grippe, szerb
grip (< fr. grippe)

Átadó nyelvi szó

Emberi test:

Jelentés
fityisz, ujjal mutatott füge
félrenyel
szellent
fika

magyar
magyar
magyar
magyar

magyar

Lexikai egység
csipisz
elnyeli magát
enged ëgyet
flika

vki fiúja
vki nagylánya
vki öreganyja
vki öregapja

nászasszony

magyar

magyar

nagyanya, nagymama

mama
batya
(pl. Árpi batya)
nëna
(pl. Mariska nëna)
ëgyecske

nász

magyar

nagyapa, nagypapa

apó

Eredet

Jelentés

Lexikai egység

Család:

Vukov Raffai (2012: 97); SzlavSz.
(179)

Megjegyzés
TESz. (1: 537): bizonytalan eredetű
SzlavSz. (114)

talán már régies, helyette barátnő van

ÚMTSz. (2: 32)
TESz. (2: 1001);
ÚMTSz. (4: 42)
TESz. (2: 1001);
ÚMTSz. (4: 43)

a néni és bácsi szavak csak idegenekre
vonatkozhatnak;
ÚMTSz. (4: 64)

Megjegyzés
a papa szót nem használják;
SzlavSz. (30)
a nagyi szót nem használják
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magyar?
német

elálló fül

másnapos

enyhén beteg
ledönt valakit egy betegség, lebetegszik valaki
levágja vki haját
levágatja a haját,
fodrászhoz megy

klëpa fül

mámorás

maródi
mëgfog valakit egy
betegség
(meg)nyír vkit

köldök

pupak

szerb

fertőző

magyar

magyar

puki, fing, szellentés
?
(gyerekes, játékos)
szellent, pukizik(gyerekes,
?
játékos)

rosszra adja magát elfertőződik

ragályos

puppol

pupp

magyar

öklendezik; hány
ütődés, folt (elsősorban
lábon vagy karon)
?

nemzetközi szó

hullámosított haj

magyar

magyar

magyar

ondolált / ondulált
haj
ökrődik
plëzír
(plëzíros a lábad)

(mëg)nyíratkozik

magyar

herpesz

hideglelés
szerb

német

gargalizál

gurgulázik

pupak

marode

klempave uši

gurgeln

TESz. (3: 333);
NyÚSz. (266): ‘hagymáz (typhus
contagiosus)’ jelentésben

ÚMTSz. (4: 228)
szerb vagy német közvetítéssel eredhet
a francia blessure ‘sérülés’ szóból
Vukov Raffai (2012: 22); SzlavSz.
(450)

TESz. (2: 1082)

SzlavSz. (401)

SzlavSz. (181)
TESz. (2: 109) és SzlavSz. (211):
csak ‘hidegrázás, láz’ értelemben
SzlavSz. (285): klapacsa fül;
Trubačev (10: 7–9): eredetileg a
szlávban sem volt -mSzlavSz. (348);
ÚMTSz. (3: 979)
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magyar

Eredet
magyar
szerb

kiálló anyajegy

szürcsöl
húgyhólyag

Jelentés

magas hangú férfi

bamba, buta, egyáltalán
nem hozzáértő

komolytalan, nemtörődöm

elegáns, jóvágású, szép

csintalan (gyerek)

nagyétkű, sokat evő
pihentagyú, vicces
gondolkodású
bamba, mamlasz

szëmölcs

szürtyöl
vízhólyag

Lexikai egység

bábakakas

duduk

habagajsz

hercig

hetrefüles

nagyëhetű

plemplem

pihenteszű

német
magyar

sovány, karcsú
(meg)éget(i magát)

slank, slang
(mëg)süt(i magát)

német

magyar

magyar

?

német

?

schlank

šiške
(pluraliatantum)

plemplem

herzig

duduk

Átadó nyelvi szó

Emberi tulajdonságok:

magyar
magyar

szerb

frufru

siska

Barta M. (1919: 155): Szabadka
vidékén hetrifüles;
SzlavSz. (209): hetrefüles ‘elálló fülű’
SzlavSz. (390)

Megjegyzés
ÚMTSz. (1: 289): „gyenge hím
ivarjellegű kakas”
Göncz (1999: 145);
Papp (1995: 220)
Barta M. (1919: 155): Szabadkán is
ismert;
TESz. (2: 9–10): köze lehet a szintén
ismeretlen eredetű habókos-hoz is

a ‘vízhólyag’ egyszerűen hólyag

SzlavSz. (370; 489)
TESz. (3: 718–719): régen máshol is
volt ilyen jelentése

Molnár Csikós (2012: 8);
Vukov Raffai (2012: 103–104);
SzlavSz. (482)
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német

ügyetlen, kétbalkezes

Jelentés
1. vörösboros kóla
2. bambusz (növény)

pofa
szëmes

trotli

Lexikai egység

összeállt, csomós (tészta)
[melléknév]

fahéj

paprikás csirke
befőtt

peperóni

csirkemell, mellehús(a)

lecsó
(belekevert rizzsel)

bodag

cimët

csirkepaprikás
dunszt

fëfëróni

fehérhús(a)

gyuvëcs

bambusz

magyar
magyar

jópofa
szemfüles

plëngyuha

Trottel

szerb

német
(szerb
közvetítés?)
magyar
német
szerb
közvetítés?
magyar
đuveč

Dunst ‚pára, gőz’
szerb feferoni, német
Pfefferoni

bajor-osztrák zimmet,
irodalmi német Zimt
(szerb cimet)

bambus

szerb
?

Átadó nyelvi szó

Eredet

Ételek, italok 1. (máshol is ismertek):

?

hanyag, rendetlen, koszos,
igénytelen

Mikesy (1949: 323) feljegyezte a
szót gyuvecsa formában, de a pontos
jelentését nem ismeri

SzlavSz. (430)
TESz. (1: 688)

TESz. (1: 438)

eredetileg főnév; ÚMTSz. (1: 504–
505): „keményre gúrt, kovász nélküli
lepényféle”;
TESz. (1: 317): ismeretlen eredetű

Megjegyzés

SzlavSz. (505)
TESz. (3: 992);
SzlavSz. (549): ‘félkegyelmű,
tehetetlen’

MTSz. (2: 174);
ÚMTSz. (4: 555): plëngyuha ~
pongyola;
TESz. (3: 249): ismeretlen eredetű
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(fagyi)gombóc

kugli

tejföl
hasábburgonya, sült
krumpli
jól átsült, ropogós
(pl. kenyér, hús)
rizs

pavlaka

rizsa

rëss

pomfrit

kukoricakása, polenta

palënta

ostya
összekevert tojás,
sült tojás

magyar

német

szerb
szerb
közvetítés?

szerb közvetítés

szerb
magyar

krumplipüré

krumplipire

magyar
szerb
magyar
szerb
közvetítés?
német
(szerb
közvetítés?)

rántotta

rántott hús
francia krémes
paprikás krumpli

kirántott hús
krëmpite
krumplipaprikás

szerb

magyar

földimogyoró

kikiriki

magyar
(< szláv)

resch

szerb palenta < olasz
polenta
pavlaka
szerb pomfrit <
fr. pommes frites

oblatne

német Kugel, szerb
kugla

krempite

kikiriki

szerb közvetítés jogurt

ostyalap
(pl. nápolyihoz)
(fagyi)tölcsér

sütemény vagy kalács

kalács

oblatni

joghurt
(de inni szokták)

jogurt

SzlavSz. (465)

ÚMTSz. (4: 715)

Penavin (1972: 55, 1984: 58)

SzlavSz. (406)

Katona (2003: 52);
Vukov Raffai (2012: 98)
Göncz (1999: 146);
Katona (2003: 42); Vukov Raffai
(2012: 66): eredetileg márkanév
SzlavSz. (281)
SzlavSz. (300)
SzlavSz. (430)
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német
szerb közvetítés

szerb
?

császármorzsa

fröccs

disznósajt

töltött káposzta

mustár

1. szörp; 2. szirup
fagylalt, jégkrém

üdítő

szegényes, híg, sovány
(étel)

smarni

spriccër

svargli

szárma

szënf

szirup
szladoléd

szok

szopárna

(szerb
közvetítés?)
szerb
szerb

német

német

tejszínhab

slag

német
(szerb
közvetítés?)
német

sok

sirup
sladoled

szerb senf

német Senf,

szerb sarma < török
sarma

Schwargel, Schwargl

Spritzer

szerb šlag
(Kaiser)schmarren

német Schlag(sahne),

SzlavSz. (515)
más forrásokban szokk:
Göncz (1999: 142);
Katona (2003: 42; 51); Vukov Raffai
(2012: 105)

Göncz (1999: 146);
Vukov Raffai (2012: 105)

SzlavSz. (499)

korábban elterjedtebb volt
Magyarországon;
TESz. (3: 592–593);
Magyar Nyelvőr (1897: 315–316);
SzlavSz. (486)
Striedter-Temps (1958: 214);
Penavin (1984: 57);
TESz. (3: 639);
SzlavSz. (490)

Göncz (1999: 146)
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7

magyar

petrezselyemlevél

szerb
szerb
szerb

csokis mogyorókrém

délszláv vastagabb kolbász
babapiskóta-szerű keksz,
nagyon elterjedt a volt
jugoszláv országokban,
sütnek is belőle
nagyobb méretű
húspogácsa lepényben
kukoricaalapú
földimogyorós
rágcsálnivaló

ëurokrém

kulën

pljeskavica
Smoki

szerb

Plazma

kulen

Eurocrem

Cockta
čevap

burek

szerb

szerb

szerb

szerb

Átadó nyelvi szó

márkanév

márkanév

márkanév;
Vukov Raffai (2012: 24)

márkanév

Megjegyzés
Mikesy (1949: 323) feljegyezte a szót,
de a pontos jelentését nem ismeri;
ÚMTSz. (1:465): ‘lecsó’

A márkaneveket (Smoki, Plazma, Cockta, Eurocrem) azért tartottam szükségesnek felvenni a listára, mert ezek az ételek/italok fontos részét
képezik a vajdaságiak mindennapjainak, akik nap mint nap használják ezeket a szavakat.

Smoki

pljëszkavica

Plazma

Cockta
csëváp

burëk

magyar

Eredet

Jelentés
rizs, krumplipüré, rántotta,
sült paprika (egymás
mellett)
rétestésztából készített sós
túrós péksütemény
kólához hasonló üdítő
grillezett húsrudacskák

bëtyárpaprikás

SzlavSz. (594);
Penavin (1984: 108,1972: 92)

Ételek, italok 2. (más magyar területeken nem ismertek):7

magyar

petrezselyemgyökér

Lexikai egység

zöldség
(zőccség)
zöldségzöldje
(zőccségzőggye)
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magyar

egres

tacskó

Jelentés
kocsibehajtó
óramutató
lapos tányér
mosogatnivaló, szennyes
edény
matrac
kétfős kanapé

piszke

takszli, takszi

Lexikai egység
ajfúr
cágër
csekély tányér

dusëk
dvoszëd

csetres
szerb
szerb

?

Eredet
német
német
magyar

dušek
dvosed

Átadó nyelvi szó
Einfuhr
Zeiger

Ház, háztartás, bútorok:

német

Dachsel, Dachsi
(Dachshund)

magyar

lepke, pillangó

pille

magyar

?

Átadó nyelvi szó
borovnica

magyar
magyar
magyar
magyar
szerb közvetítés patlidžan

földiepër
here
kácsa
nagyszőlő
padlidzsán

epër

csuma

Eredet
szerb

Jelentés
(fekete)áfonya
alma vagy paprika
magháza
fán termő eper/szeder
(Morus)
földieper, eper
lucerna
kacsa
mazsola
padlizsán

Lexikai egység
borovnica

Állatok, növények:

Göncz (1999: 146)

Megjegyzés
régies
SzlavSz. (68)
SzlavSz. (75)

SzlavSz. (524)

SzlavSz. (439);
Penavin (1984: 89)
SzlavSz. (441); Penavin (1972: 90;
1984: 108)

ÚMTSz. (4: 31)

jellemzően a szóösszetételt használják
SzlavSz. (209)

TESz. (2: 573): ismeretlen eredetű

Megjegyzés
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szerb
szerb
magyar
német
?
szerb közvetítés kalorifer
szerb közvetítés kauč
német

fogkrém
hűtőszekrény
fűnyíró

tornác

kukorica tárolására való
épület, csűr

hősugárzó, fűtőtest

kanapé

ház utcai homlokzata

mosdókagyló, mosdótál
sütő

csillár vagy egyszerűbb
mennyezeti lámpa

főzőlap

csempe

keret, foglalat

fogpaszta
frizsidër
fükaszáló

gang

góré

kalorifër

kaucs

kibli

lavabó
lerni

lusztër

platni

plocsa

ráma

szerb közvetítés lavabo
német
*rern?
német Luster / Lüster,
német
szerb luster, olasz lus‑
tro, francia lustre
bajor-osztrák plattn,
német
irodalmi német Platte
szerb
ploča
bajor-osztrák ram,
német
rame, irodalmi német
Rahmen

Giebel ‘oromfal’

Gang

zubna pasta
frižider

Vorhang

német

függöny

firhang

Esszeug

német

evőeszköz

ësszajg

TESz. (3: 341);
SzlavSz. (456)

TESz. (3: 225);
SzlavSz. (442)

Hartnagel (1934: 26; 32): régen elterjedtebb volt

TESz. (2: 758)

az ÚMTSz. (3: 282; 674) csak a kibli ~
kübli ‘vödör, kanna, kád’ szót ismeri
(< német Kübel ‘vödör’)

SzlavSz. (172);
TESz. (1: 1025)
SzlavSz. (177);
TESz. (1: 1077–1078): ismeretlen eredetű
Vukov Raffai (2012: 101) szerint
általános a melegítő szó használata is
ebben az értelemben

Göncz (1999: 146)

SzlavSz. (156);
már régies és ritka szó, inkább függöny
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német

retesz (pl. kapun)

főzőlap

redőny

locsolócső, slag

spájz, éléskamra

zsalugáter

tűzhely

kelengye

konyhaszekrény, polc

szivacs
erkély
zuhany
zuhanyzik
háromfős kanapé

rigli

ringli

rolló

slauh

spajz

spalëtta

sporhët

stafírung

stëlázsi, tëlázsi

szungyër
tërasz
tus
tussol
troszëd

Riegel

Regal

TESz. (3: 414);
SzlavSz. (464)
bajor-osztrák ringl,
TESz. (3: 418–419);
német
irodalmi német Ringel SzlavSz. (464)
TESz. (3: 435);
német
Rollo, Rouleau
SzlavSz. (466)
német
Schlauch
↔ slag ‘tejszínhab’
TESz. (3: 586);
német
Speis
SzlavSz. (486)
német Spalett, Spalet‑
német
TESz. (3: 586)
te < olasz spalletta
TESz. (3: 586);
német
Sparherd
SzlavSz. (486)
TESz. (3: 596);
német
Staffierung
SzlavSz. (486)
TESz. (3: 599):
német
Stellage
holland stellen + fr. eredetű -age képző;
SzlavSz. (486)
szerb
sunđer
szerb közvetítés terasa ‘terasz; erkély’ Göncz (1999: 146)
Göncz (1999: 146)
szerb tuš <
szerb közvetítés
francia douche
szerb
trosed

német

szekrénysor

rëgál
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képernyő

színes ceruza
vízfesték
zsírkréta
irattartó bugyi

vonalas telefon

filctoll

göröngy(ös)

(grafit)ceruza

szösz, pihe (pl. ruhán)

műanyag zacskó

számítógép
konzerv
tartósítószer
körömcsipesz

ëkrán

faszínës
víziszínës
zsírszínës
faszcikli

fix telefon

flomasztër

göröncs(ös)

grafitcëruza

gyöszmösz

kësza

kompjútër
konzërva
konzërvansz
körömvágó

buksza
digitron

batri

Jelentés
ammónia
1. elem;
2. elemlámpa, zseblámpa
pénztárca
számológép

Lexikai egység
ammóniák

Átadó nyelvi szó
Megjegyzés
amonijak
szerb baterija, francia Vukov Raffai (2012: 95);
batterie
SzlavSz. (41)
TESz. (1: 385–386); SzlavSz. (64)
digitron < Digitron
jugoszláv számológép-márka: Digitron
szerb ekran < francia
szerb közvetítés
Molnár Csikós (2012: 5)
écran
magyar
főnevesült a színës szó (ahogy a
magyar
paprikás is)
magyar
szerb közvetítés fascikla
szerb
szerb fiksni telefon,
tükörfordítás
francia téléphone fixe
flomaster <
márkanévből ered;
szerb közvetítés
Flo-Master
Göncz (1999: 142)
magyar
SzlavSz. (179)
Vukov Raffai (2012: 97): általában a
szerb
grafitna olovka
teljes összetételt használják a ceruza
tükörfordítás
helyett
?
SzlavSz. (266);
szerb?
kesa
SzlJsz. (1: 266):
szláv eredetű
szerb közvetítés kompjuter < computer
szerb közvetítés konzerva
SzlavSz. (290)
szerb közvetítés konzervans
magyar

Eredet
szerb közvetítés
szerb
közvetítés?
magyar < német
szerb

Tárgyak, anyagok:
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szerb
tükörfordítás?
magyar

szerb közvetítés
szerb közvetítés
szerb közvetítés
szerb

minőségi, jó minőségű

golyóstoll

csipesz
műanyag
érdes, durva felületű
érdes, reszelős, ráspolyos
(malac)persely
kisebb zacskó, elsősorban
papírból

erős kötél; gépszíj

cellux
hungarocel
kén

billentyűzet

radír

zsebrádió

minőségës

örökíró

pincetta
plasztika
rapancsos
ráspós
spórkassza

szajla

szëlotép
sztiropor
szumpor

tasztatúra

törlőgumi

tranzisztor

stanicli

magyar

mész

meszet
kvalitetno

szerb
tükörfordítás?
szerb közvetítés

szerb közvetítés

német
szerb sajla < német
Seil(e)
selotejp < Sellotape
stiropor
sumpor
tastatura <
német Tastatur?
guma/gumica za
brisanje
tranzistor

bajor-osztrák stanizl

szerb
pinceta
szerb közvetítés plastika
magyar?
magyar?
német
Sparkasse

magyar

köves, kavicsos

kövecsës

régies szó, ahogy a tárgy is

SzlavSz. (520)

márkanévből ered: Sellotape

TESz. (3: 597);
SzlavSz. (486)

Göncz (1999: 146); Vukov Raffai
(2012: 102–103)
Göncz (1999: 142)
Vukov Raffai (2012: 66)
SzlavSz. (457): rapacsos

SzlavSz. (379);
ÚMTSz. (3: 1248)
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szerb
német
(szerb
közvetítés?)

(ki)fényesít (cipőt)

jégeralsó
harisnyanadrág

kisebb kabát, dzseki

kemény papucs, facipő

szűk, de még pont jó

póló, trikó

hosszú kabát, téli kabát,
ballonkabát

sapka

pamut

szűk, testhez álló
1. sportcipő, edzőcipő
2. gyógyszertár

glancol, kiglancol

hosszúgatya
hullahopp

jakni

klumpa

knapp

majica

mantil

mici

pamuk

paszënt

patika

magyar
szerb
német
(szerb
közvetítés?)

fülbevaló

függő

szerb

német

patike

passend

régies;
SzlavSz. (351)
Vukov Raffai (2012: 66);
SzlavSz. (428)
SzlavSz. (233)
Göncz (1999: 146);
SzlavSz. (233)

Vukov Raffai (2012: 22);
SzlavSz. (348): mantli ‘köpeny’

német Mantel, szerb
mantil
Mütze

Molnár Csikós (2012: 5);
Vukov Raffai (2012: 100–101)

TESz. (2: 507);
SzlavSz. (285)

Vukov Raffai (2012: 22)

Göncz (1999: 142)

SzlavSz. (175)

Katona (2003: 52)

Megjegyzés
SzlavSz. (157)
SzlavSz. (157)

knapp
majica
(< fr. maillot)

Klumpen

hulahopke
bajor-osztrák Jackn
(ir. német Jacke,
szerb jakna)

glanz, glanzen /
glänzen

francuska kapa

Átadó nyelvi szó
Fleck

szerb közvetítés pamuk

német

német

német

német

svájci sapka

francia sapka

Eredet
német
német
szerb
tükörfordítás
magyar

Jelentés
folt
foltos

Lexikai egység
flëkk
flëkkës

Ruházkodás:
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Eredet
szerb közvetítés agencija

ügynökség, iroda
(pl. utazási iroda)

orvosi rendelő

medence, uszoda

beiratkozik egy évre
(egyetemen)

betegszabadság

agenció

ambulant

bazén

bëír ëgy évet

boloványë

trenerka

šuškavac

szerb

bolovanje

szerb közvetítés ambulanta
szerb bazen <
szerb közvetítés
francia bassin
szerb
upisati godinu
tükörfordítás

Átadó nyelvi szó

Közélet, intézmények:

szerb közvetítés uniforma
német
Windjackn

szerb

magyar
nemzetközi szó

szerb

német

Jelentés

uniforma
vindjakni

trénërka

suskavac

siltës sapka

Lexikai egység

német Bruststück
/ Brusttuch, szerb
prusluk / prsluk
Schild ‘pajzs; ellenző
(sapkán)’

bajor-osztrák pertl

szobacipő
szvetter, cvetter

mellény

pruszlik

német
?
német
(szerb
közvetítés?)

baseball-sapka,
napellenzős sapka
orkánkabát, susogós őszi/
téli kabát
mamusz, benti cipő
pulóver
szabadidőruha,
melegítőruha
egyenruha
széldzseki

cipőfűző
báránybőr bekecs

pertli
prësnyák

Megjegyzés
hiperkorrekt alak amiatt, hogy a
szerbben a latin eredetű -io és -ia
végződés is -ija lesz;
Andrić (1995: 237)
Vukov Raffai (2012: 93)
Göncz (1999: 146);
Molnár Csikós (2012: 5)
Katona (1995: 231);
Katona (2003: 54)
Göncz (1999: 145);
Katona (2003: 42)

Göncz (1999: 145);
Molnár Csikós (2012: 5)

Katona (2003: 42);
Vukov Raffai (2012: 104)

Striedter-Temps (1958: 178);
SzlavSz. (448)

TESz. (3: 169)
SzlavSz. (448)
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szerb közvetítés

szerb közvetítés
szerb
tükörfordítás
magyar
magyar
szerb

egyetemi kar; egyetem

cég
fodrász
1. félévi egyes
2. intő, írásos
figyelmeztetés

boríték

levizsgázik, sikerül neki
egy vizsga
megélhetés
szerelő

fakultét

firma
frizér

kovërta

rendőrség

községháza

ABC, szupermarket

útlevél
szakmai gyakorlat

pénztárablak

1. lakás, szállás
2. tanya

milícija

opstina

önkiszolgáló

paszus
praksza

saltër

szállás

mëgélhetőség
mestër

lëtësz ëgy vizsgát

intő

magyar
magyar

általános iskolás
dolgozat

elemista
ellenőrző

dom kulture

magyar

közvetítés
szerb
szerb
tükörfordítás
szerb
szerb közvetítés
szerb
közvetítés?

magyar

opština
samoposluga
(< self-service)
pasoš
praksa
szerb šalter <
német Schalter

milicija

polažiti ispit

szerb koverta <
francia couverte

szerb fakultet < német
Fakultät
szerb közvetítés firma
szerb közvetítés frizer

magyar

általános iskola

elemi iskola

szerb

művelődési ház

dom

SzlavSz. (494–495)

Katona (2003: 69)

Vukov Raffai (2012: 101–102)

Papp (1995: 218)

vö. kárpátaljai magyar:
lead egy vizsgát < сдать экзамен

SzlavSz. (294)

Göncz (1999: 145);
Papp (1995: 219)
Vukov Raffai (2012: 95–96)
SzlavSz. (165)

régies;
SzlavSz. (108)
régies
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kiszállás, házhoz menés,
terepen dolgozás

ciril (betűk)
1. út; 2. úttest

1. utca; 2. járda

Jelentés
1. gyógyfürdő
(2. idős nő, banya)

ragtapasz

(orvosi) beavatkozás
rokkant

koleszterin

ortopédus, ortopéd orvos
vörösvérsejt
(kórházi) nővér
kórházi szkenner
(pl. CT)
ultrahang
védőoltás

tërén
(tërénre menni,
tërénen lenni)

tyiril (betűk)
út

utca

Lexikai egység

hanzaplaszt

intërvënció
invalíd

kolësztërol

ortopéd
pirosvérsejt
szësztra

ultrazvúk
vakcina

szkéner

banya

siló

szilosz

banja ‘fürdő’

szerb

szerb
ultrazvuk
szerb közvetítés vakcinacija?

szerb közvetítés skener

?

Hansaplast
(köznevesült
tulajdonnév)
szerb közvetítés intervencija
szerb közvetítés invalid
szerb
holesterol
közvetítés?
szerb közvetítés ortoped
magyar
szerb
sestra

Átadó nyelvi szó

Eredet

Egészségügy:

silos

Vukov Raffai (2012: 93)

Molnár Csikós (2012: 6)

Vukov Raffai (2012: 22)

Megjegyzés

na terenu = tërénen ‘terepen, kiszállva
(dolgozni)’;
szerb teren <
szerb közvetítés
Göncz (1999: 145):
francia terrain ‘terep’
tërénszki;
Vukov Raffai (2012: 67)
szerb
ćirilski, ćirilica
magyar
magyar
(ulica)
(< szláv)

szerb
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tompított fényszóró

Forma 1

csomagtartó

vezet (autót)
mikrobusz, kisbusz
dízelolaj, gázolaj

utánfutó (pl. traktor által
húzott)

sorompó

kisebb vidéki vonat

rövid fény

Formula 1

gëpëk

hajt (autót)
kombi
nafta

prikolica

rámpa

sinóbusz, sinbusz

hosszú fény

elsőbbsége van
távolsági fényszóró,
reflektor

jogosítvány, vezetői
engedély

markoló, kotrógép,
munkagép

bágër

dozvola,
jogosítvány,
engedély, hajtási
engedély
előnye van

Jelentés

Lexikai egység

kratko svetlo

dugačko svetlo ≈ dugo
svetlo

vozačka dozvola

német Bagger,
szerb bager

Átadó nyelvi szó

szerb

német

szerb

Rampe ‚felhajtó’
(jelentésmódosulás)
Šinobus
(tulajdonnév)

prikolica

Formula 1
szerb gepek < német
Gepäckraum
szerb közvetítés
(≈ Kofferraum)
‘csomagtartó’
magyar
szerb?
kombi
szerb közvetítés nafta

magyar
szerb
tükörfordítás
szerb
tükörfordítás
szerb közvetítés

szerb / magyar

Eredet
német
(szerb
közvetítés?)

Közlekedés:

Vukov Raffai (2012: 103)

SzlavSz. (457)

Molnár Csikós (2012: 5);
Vukov Raffai (2012: 22);
SzlavSz. (448)

Vukov Raffai (2012: 100)

Vukov Raffai (2012: 97)

Vukov Raffai (2012: 94)

Megjegyzés
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angol / német
szerb
szerb

kint

szöglet

les

szabálytalanság

tizenegyes

cselez
kosárlabda

kosárlabdázik, kosarazok

aut

kornër

ofszájd

faul

pënál

triblizik
kosárka

kosárkázik

szerb közvetítés

szerb közvetítés

szerb közvetítés

szerb közvetítés

szerb közvetítés

focizik
szerb aut <
angol out
szerb korner <
angol corner
szerb ofsajd <
angol offside
szerb faul <
angol fault
szerb penal <
angol penalty
to dribble / dribbeln
košarka

szerb közvetítés

foci, labdarúgás

Eredet
szerb

fudbal, fodbal
fudbalozik,
fodbalozik

Jelentés
sportoló

Lexikai egység
sportista

Játékok és sport:

traktorista

nesreća

edzés

duda
traktorvezető

sziréna
traktorista

szerb
tükörfordítás
?
szerb

tréning

baleset

szërëncsétlenség

szerb közvetítés semafor

Átadó nyelvi szó
sportista
szerb trening < angol
szerb közvetítés
training
szerb közvetítés fudbal

közlekedési lámpa

szëmafor

Vukov Raffai (2012: 24)
Katona (2003: 42); Vukov Raffai
(2012: 24)

Molnár Csikós (2012: 5)

a foci szó nem használatos

Megjegyzés

SzlavSz. (547)

Göncz (1999: 146);
Vukov Raffai (2012: 104)
elsősorban összetételekben, pl.
repülőgép-sz.
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magyar

körhinta

görkorcsolya

roller

fogócska

Ki nevet a végén

dob (dobókockával)

üveggolyó

Jelentés
beszól vkinek

jár, barátkozik vkivel
(fiú és lány)

ringispil

rollër

trotinét

zavarócska

Embër në
bosszankodj

gurít

klikkër

Lexikai egység
bëfelel vkinek

beszélget vkivel

csasztiz(ik),
mëgcsasztiz(ik)
vkit
csipkod

Eredet
magyar

darts

pikádó
Ringelspiel

pikado

odbojka

szerb
magyar

meghív vkit vmire, fizeti
a kört

csipked

častiti

Átadó nyelvi szó

Hétköznapi igék:

roller skates
szerb trotinet <
szerb közvetítés
francia trotinette
magyar
Mensch ärgere Dich
német / szerb
nicht /
tükörfordítás
Čoveče ne ljuti se
magyar
tájnyelvi német
német
Klicker
(szerb
(ir.német Murmel,
közvetítés?)
szerb kliker)

német

csúzli

parittya

angol?

szerb
magyar
(< szláv)
szerb

röplabda

odbojka

SzlavSz. (81)

Katona (2003: 51); Vukov Raffai
(2012: 23)

Katona (2003: 34)

régies;

Megjegyzés

SzlavSz. (285)

zavar ‘kerget, üldöz’

Molnár Csikós (2012: 8)

TESz. (3: 419);
SzlavSz. (464)

a csúzli szó nem használatos

Papp (1995: 219)
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hussol, lëhussol

hurcolkodik
(hurcókodik)

gondoskodik

fölcsap/lëcsap

fintázik

falsol

évelődik

ëgrëcíroztat vkit

dëvërnyázik

darël

csupál
(kicsupál,
megcsupál)

csíszárol vkit

cigány

fél, tart vmitől
(humoros)

magyar
?

elkoptat, elhasznál,
kopottasra használ vagy
hord

magyar

magyar

olasz?

német

magyar

német

költözik, költözködik

felkapcsol/lekapcsol
(lámpát, tévét stb.)
1. gondolkodik
2. gondoskodik vmiről/
vkiről

ügyeskedik, csal

nyaggat, bánt, szekál,
egzercíroztat
tépelődik, habozik,
töpreng, évődik
hamisan énekel

sokáig fenn marad éjszaka
(nem feltétlenül mulatozik, latin
tivornyázik)

szerb

?

tép, tépked, rángat (pl.
hajat)

nyaggat, bánt, kínoz,
szekál

falsch ‘hamis’
far finta ‘úgy tenni,
mintha’

exerzieren
(katonai szókincs?)

taverna ‘kocsma’

darel

čupati

SzlavSz. (219)

ÚMTSz. (1: 974)
TESz. (1: 715);
SzlavSz. (100)
TESz. (1: 815–816): évődik;
SzlavSz. (127)

EtSz. (1: 1339);
TESz. (3: 927);

SzlavSz. (85)
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magyar

nyávog; nyafog
magyar
felemel, felvesz (gyereket) magyar?
suttog
magyar
szerb
magyar?
német
magyar
magyar

útban van, zavar
(tárgy és ember is)

rongál, nem megfelelően
használ, tönkretesz vmit

dacoskodik, ellenáll
jár vkivel, barátnője van

unalmas és idegesítő
módon viselkedik, zavar

maználkodik

nyarvog
oppál, föloppál
seppëg

szmétál

tönköl, eltönköl

truccol
udvarol vkinek

unalmaskodik

szerb?

affektál (elsősorban
kislány)

veszélyes (akrobata)
műveleteket végez (pl.
német
biciklivel, létrán stb.)
(ne kunsztolj!)
nem veszi fel, akit hívtunk,
lëcsörög (a telefon)
magyar
és véget ér a hívás
lëkezel vkivel
kezet fog vkivel
magyar

kunsztol

kizár

1. kulccsal kinyit
2. kizár, nem enged be

jm trotzen

smetati

maziti se
‘kényeskedik’, mazno
‘kényeskedve’ (BK
269)

Kunst ‘művészet,
hozzáértés’

Në szmétálj! ‘Ne legyél útban! Menj
arrébb!’;
Göncz (1999: 142)
Në tönköld! ‘Rendesen használd!
Óvatosabban bánj vele! Ne tedd
tönkre!’
TESz. (3: 992–993)
Vukov Raffai (2012: 106)
Në unalmaskodj! ‘Ne idegesíts! Hagyd
abba!’;
zavar ‘kerget, üldöz’;
szmétál ‘zavar, útban van’

SzlavSz. (400)

ÚMTSz. (3: 634)

bëzár ↔ kizár
(kulccsal)
bëcsuk ↔ kinyit
(kulcs nélkül)
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a könyökömön jön ki

magyar

megkapja vagy kipróbálja,
elveri a kívánságát amire vágyik, és
magyar
megnyugszik
szerb
ereszti a haját
növeszti a haját
tükörfordítás
értëd mi az?
érted, miről beszélek?
magyar
fáj a májam
nem érdekel, leszarom
magyar
Három a magyaré! Három a magyar igazság! magyar
jön az idő
vihar lesz, vihar közeledik magyar
Igaz is!
Lám hogy igaz!
magyar
(miután valaki tüsszentett)

a fejem tetején
jön ki

(majd) halljuk
ëgymást

Jelentés
Eredet
majd beszélünk nemsokára
szerb
újra
tükörfordítás
(elköszönéskor)

Lexikai egység

német genieren <
francia gêner

pustiti muziku

wandeln

pustiti kosu

čujemo se

Átadó nyelvi szó

Szókapcsolatok, szófordulatok:

német

nyaggat, zavar, idegesít

zsëníroz vkit

szerb
tükörfordítás

magyar

német

zenét tesz

imbolyogva, jobbrabalra kanyarogva megy
(biciklivel)
1. zavar
2. kerget, üldöz

zenét enged

zavar

vanglizik

Vukov Raffai (2012: 26)

Megjegyzés
Ájdë halljuk egymást! ‘Na szia, majd
beszélünk!’ (telefonon);
Katona (2003: 54)

SzlavSz. (593)

TESz. (3: 1086):
vándlizik/vánglizik
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magyar
magyar
magyar
magyar
magyar

el van intézve vmi, már
nincs több gond vele

jobb is így
elkezd hiányozni neki vki

megyek járok egyet

maszatos a szád / az arcod

dróga

boszánac

Lexikai egység

në félj sëmmit

Jelentés
boszniai (nem csak
bosnyák lehet)
drog

ne radi

bosanac

Átadó nyelvi szó

szerb közvetítés droga

szerb

Eredet

Társadalmi rétegek, csoportok:

ne aggódj, ne félj, majd én
magyar
megoldom
nem az a lényeg, nem erre
nem arrú van a szó
magyar
akarok kilyukadni
szerb
nem dolgozik
nincs nyitva, zárva van
tükörfordítás
nem hajt a török
nem hajt a tatár
magyar
nem jut az eszëmbe nem jut eszembe
magyar
nézted ezt a filmët? láttad ezt a filmet?
magyar
sëmmi nélkül
semmit nem kérek bele (pl.
magyar?
kérem
kávéba)
Még szerencse! Még jó
Száz szërëncse!
magyar
(hogy)!

lë van vmiről a
gond
(lë lësz róla a
gond)
leg is jobb
mëgkíván vkit
mëgyëk kerülök
egyet
mocskos a szád / az
arcod

Megjegyzés

legalább lë lësz róla a gond ‘legalább
túl leszünk rajta’
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szélhámos

hóstaplër

szerb közvetítés

tolvaj

punk

csempészik

csempész

szerb
(pejoratív)

csavargó

lopó

pankër

svercel

svercer

szőröstalpú

vandrokás
szerb

magyar

német
(szerb
közvetítés?)
német
(szerb
közvetítés?)

magyar

csavargó, koldus

szerb vandrokaš
‘csavargó, vándor’ <
szerb vandrovati <
német wandern

német Schwärzer,
szerb švercer

szerb panker <
német Punker
német schwärzen
(schmuggeln),
szerb švercovati

izbeglica
szerb klošar <
szerb közvetítés
francia clochard

szerb

?

gilipter ‘szélhámos,
szerb közvetítés rosszéletű’ < német
Geliebter ‘szerető’
német
Hochstapler
(szerb
(szerb hohštapler)
közvetítés?)

?

klosár

izbëglica

csavargó, naplopó,
semmirekellő
menekült

szélhámos

giliptër

hullajtár

csavargó, koldus, csöves

drótykaló

Striedter-Temps (1958: 221)

a románokra nem használják, csak a
primitívnek ítélt szerbekre

SzlavSz. (339);
Skok (2: 319): a szerb lopov magyar
jövevényszó
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magyar

magyar?

német

szerb

Eredet

Christkindl

Aprilili!

Átadó nyelvi szó

mars, el innen!
(kutya elzavarása)

ne hülyéskedj, ne legyél
már ilyen béna, ne rontsd
el a bulit

në szarjá’ (má’)

Jelentés
na, gyerünk, nosza
Hát ez hihetetlen!
(rosszallóan)
baszdmeg, basszameg
basszameg, ezt nem hiszem
el
mint, mintha, ilyen
(diskurzusjelölő)
mrš!
(német Marsch!)

szerb
(eredetileg
német?)
magyar

kao

jebote

jebiga

Átadó nyelvi szó
ajde

szerb

szerb

szerb

magyar

Eredet
szerb

Interjekciók, diskurzusjelölők, káromkodások:

Jelentés
Április bolondja!
(felkiáltás április 1-i tréfa
leleplezésekor)
Jézuska, Kis Jézus
(Karácsonykor)
girland, boa
(karácsonyfadísz)
vki névnapja

mrs!

káo

jëbote

jëbiga

Embërség!

Lexikai egység
ájdë

vki neve napja

sujtás

Kriszkindli

Áprilili!

Lexikai egység

Ünnepek:

Ájdë në szarjá má!
‘Ne legyél már ilyen lehetetlen!’

a szerbből átvett szótagképző r-rel ejtik

Megjegyzés
Ájdë induljunk!

régies

Megjegyzés
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magyar

vki elé
holmi, mindenféle, akármilyen
érdekes, vicces, különleges, elmés
Mi ebben az érdekes? Mi
ebben a különleges?
nem vicces, nem illendő,
nem érdekes
illatos, jó illatú
végül

elibe

vmi végett

szagos, jószagú
utoljára

nem stósz

Mi a stósz ebben?

stósz

humiféle

vmi miatt

magyar

először, az elején

magyar

magyar
magyar

német?

német?

német

magyar

?

?

elejibe

droncos

dronc

Eredet

szerb

Jelentés
bozontos, összeállt hajvagy szőrtincs
bozontos, megtépázott
(haj, kutya stb.)

buzi;
olyan ember, aki cserben
hagyja a barátait

Lexikai egység

pédër

Stoß?

Átadó nyelvi szó

Egyéb:

peder
(< pederast)

SzlavSz. (492)
SzlavSz. (559)
az végett / az miatt ‘amiatt’;
Rajsli (2012: 17)

elejibe azt hittem
‘először azt hittem’
elibe mëntem ‘kimentem elé’
ilyen humiféle … ‘mindenféle …’;
nem humiféle … ‘nem akármilyen …’
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A folk irányzat a 80-as évek végétől van jelen a metál műfajában, a 90-es években vált
igazán jelentőssé. Leginkább Írországban és Észak-Európában kedvelt, ám hazánkban
is akadnak képviselői. Művelői színpadi megjelenésükkel és régies, illetve népies elemekben gazdag dalszövegeikkel valós vagy vélt hagyományaikat igyekeznek megeleveníteni. A célra többféle módszert alkalmaznak (archaizálás, stílusutánzás, klasszikus
szövegek újrafelhasználása). Tanulmányomban két-két példán keresztül mutatom be,
milyen vers-, hang-, alak-, mondat- és szövegtani, illetve szókincsbeli jelenségekben
nyilvánul meg a hagyományok megidézésének szándéka a magyar és a finn folk metál
szövegekben, valamint, hogy az eredmény mennyire érthető a befogadó számára.
Kulcsszók: dalszövegek, archaizálás, stílusutánzás, újrafelhasználás, finn, magyar.

1. Bevezetés. Tanulmányomban két magyar és két finn példán keresztül mutatom be,
milyen nyelvi eszközöket használnak a finn és a magyar folk metál dalszövegíróí a régies
hatás elérésére. A finn szövegeket magyar nyersfordítással közlöm.
A metál műfaja Nagy-Britanniából terjedt el a 80-as években. Kezdettől számos alműfaját lehet megkülönböztetni, ám ezek között nincsenek éles határvonalak (Dömötör–Jávorszky 2017: 200). A folk metál megszületése szintén a 80-as, 90-es évekre
tehető, a „Conan, a barbár” -kultusz színpadi újjáéledésének időszakára a rock- és metálzenében (Dömötör–Jávorszky 2017: 326, 357). Nincsen éles határ a folk metál, folk
rock és az etno között. A Värttinä nevű finn zenekarra például rockzenével átitatott világzeneként hivatkozik az egyetlen magyar nyelvű rocklexikon (Dömötör–Jávorszky
2017: 392). Munkámban e lexikon definícióit vettem alapul.
2. Az archaizálás – a zenekarok egyik fő eszköze a dalszövegekben. Az archaizálás
elavult vagy elavulófélben lévő nyelvi elemek felhasználása a művészi szövegekben,
hatáskeltés céljából – így foglalható össze a fogalom Tompa József definíciója alapján
(1972: 5, 166–168; másképp: Tolcsvai Nagy 1996: 150–151). Fontos szempont, hogy
milyen régi a kor, amelynek képzetét a szerző fel akarja kelteni, és milyen terjedelemben
történik ez. Minél közelebb áll ugyanis a megidézendő kor nyelvezete az övéhez, és minél
rövidebb a szövege, annál hitelesebb lehet az archaizálás. (Tompa 1972: 170, 179, 234).
A sikeres archaizálás feltételez továbbá a szövegíró és a közönség részéről bizonyos
műveltséget, a megidézendő kor nyelvezetének ismeretét. Ebből a szempontból a finn
szövegírónak könnyebb a dolga, mint a magyarnak, hiszen finn forrásként adódik a
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Kalevala, amely metrikailag egységes, az alapját képező versek nagy része a történelem
előtti időben keletkezett, és nagyjából egyazon területről (Orosz-Karjalából) származik
(Apo 1981). Ezért a finn szövegírók sokkal természetesebben használják az archaizmusokat, mint mikor egy magyar zenekar különböző forrásokat választ mintául a szövegíráshoz. A magyar szövegíró számára a teljes magyar népdalkincs a rendelkezésére áll,
ez azonban földrajzi, nyelvjárási, kronológiai szempontból sokkal heterogénebb, mint a
finn nemzeti eposz (vagy akár a finn népdalok), bár ahhoz hasonlóan közismert.
3. A finn dalszövegek.
3.1. V ä r t t i n ä 1 : Äijö (szerzők: Antto Varilo és Kirsi Kähkönen, 2000). E dal főalakja
egy öregember (äijö ’vénember, öregapó’), akit megmar a kígyó, azaz a gonosz, maga
a dalszöveg pedig egy a kígyó vagy gonosz elűzésére szolgáló varázsige, amilyenhez
hasonlót a Kalevala 19. énekében olvashatunk. Részletek a dalszövegből:
Kylän äijä, vanha väkkärä
Kylän äijä, vähä-älynen
Kylän äijä, kumma käppänä

Falu véne, vén szélkakas
Falu véne, gyengeelméjű
Falu véne, furcsa öregapó

[…]

[…]

Rääkyi männikössä yöllä yksinänsä
Rääkyi männikössä kekäleet käessä
Kämmenet käryssä kengät kankahalla
Yöllä yksinänsä, äijä väsyksissä

Ordított a fenyvesben éjjel magányában
Ordított a fenyvesben üszköt tartva kezében
Megpörkölve a tenyere, cipőben a pusztaságban
Éjjel magányában, elfáradva az öreg

[…]

[…]

Kylmällä mäellä kyy ol kytkyessä
Ylähällä yksi, alemmalla kaksi
Purrut kämmenestä kyy ol käppänätä
Syyhyn synnyttänyt, syytänyt sylkeä

Hideg hegyen ki van kötve a vipera
Felül egy, lejjebb kettő
Tenyéren marta az öregapót a vipera
Viszketést okozott, mérget okádott

[…]

[…]

Äijä paranteli pirun puremaista
Viinalla valeli, pirrulla pesevi
Tervaksella teki, lämmöt lyölytteli
Loitsusi loruja, manasi majoilla

Az öreg gyógyítgatta az ördög harapását
Pálinkával öntözgette, szesszel mosta
Kátránnyal kente, meleggel gőzölte
Ráolvasásokat mondott, házaknál varázsolt

1

A zenekar 1983-ban alakult Rääkkyläben. Három frontasszonya Mari Kaasinen, Susan Aho és Karoliina Kantelinen (W1.).
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A hangzás, egyszersmind az alakzatok (Fábián–Szathmáry–Terestyéni 1958: 139–
48) szintjén az archaizálás legszembetűnőbb eszköze itt a Kalevalára jellemző alliteráció és gondolatpárhuzam (Apo 1981: 22). A Värttinä-dal 34 sorból, 68 félsorból áll, és
csupán egy olyan sora van, amelyben nincs alliteráció. A Syyhyn synnyttänyt, syytänyt
sylkeä ’viszketést okozott, mérget okádott’ sor alliteráló szibillánsai a kígyósziszegést
imitálják. Klasszikus gondolatpárhuzam van a nyersfordításban „Az öreg gyógyítgatta”
kezdetű versszak 2–4. sorában.
Morfofonológiai archaizmus a metatézis elmaradása (ylähällä ’felül’, a mai norma
szerinti ylhäällä helyett) és a tőbeli h megmaradása (kankahalla ’pusztaságon’, a sztenderd kankaalla helyett). Az előbbi választékos, az utóbbi népies-régies stíluselem. Ré
gies a -tA partitivusragos käppänätä ’öregapót’ és a jelen idejű E/3. -vi ragja pesevi
’mos’ szóalak az élőnyelvi käppänää, pesee helyett. A -vi személyrag a Kalevala első
sorát idézi eszünkbe: Mieleni minun tekevi ’mostan kedvem kerekedik’. A Värttinä-dalban ugyanakkor tévesen múlt idő E/3. értékben használják; valószínűleg azért, mert az
E/3. múlt idejű alakokhoz (paranteli ’gyógyítgatta’, valeli ’öntözgette’ stb.) hasonlóan
-i-re végződik.
A szöveg értelme helyenként még finn anyanyelvűek szerint is homályos lehet. Például előfordul benne olyan szó, melyet egyik finn értelmező szótár sem szerepeltet.
3.2. K o r p i k l a a n i 2 : Lempo (szerző: Tuomas Keskimäki, 2015). Témáját tekintve
szerelmi dal, amelyhez hasonlók a Kanteletarban, a finn népi énekek másik nagy gyűjteményében találhatók. A címbeli Lempo ördög, ártó szellem a finn mitológiában, de neve
alapján alakja összefügg a Kalevala szerelmes és csapodár természetű hősével, Lemminkäinennel is (Ganander 1960: 49, Haavio 1967: 236–237). Részlet a dalszövegből:
Tyttäret tulen tekevät
Tuvan taakse taaton saaman
Siell’ on sammunut sukuni
Elon alla lempiväni
Lempo lempeä tuleni
Halun henki herttaisempi
Miss’ on onneni vakainen
Lemmen liekki liehuvainen

A lányok tüzet raknak
Az apjuk örökölte kunyhó mögött
Ott a kihalt rokonságom
Az éltében szerelmeskedőm
Ördög, gyöngéd tüzem
[Ott] édesebb a vágy tündére
Ahol biztos a boldogságom
[Ahol] a szerelem lángja lobogó.

Hyvin on mennyt meikäläisen
Tulesta tulisen neidon
Takaa vaskisen valoni
Taitaa taidan lemmelleni
Tule onni, lemmon lempi

Jól ment a magunkfajta sora
A tüzes lány tüzéből
Rézszínű fényemen túlról
Tudok szerelmemnek kedvére tenni
Gyere boldogság, ördög szerelme

2

A tradicionális folk metált játszó zenekar 2003-ban, Lahtiban alakult; fő alapítója és frontembere
Jonne Järvelä (W2.).
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A versforma szintjén az archaizálás a négyütemű trocheusokból álló ún. Kalevala-
mérték (Apo 1981: 21) imitálására való törekvésben jelenik meg. A két első sor ritmusképlete például (a versláb emelkedő részét alkotó hangsúlyos szótag nagybetűkkel):
TYTtä | ret tu | len te | kevät || TUvan | TAAKse | TAAton | SAAman.
Hangtani szempontból itt is jellemző az alliteráció, továbbá meghatározó a figura etymologica (l. pl. a lempe- szótőből képzett származékokat: lempo ’ördög’, lempeä ’gyöngéd’, lempi ’szerelem’, lempiä ’szeret’). Külsődleges népiesség-régiesség az apokópa
jelölése (siell’ ’ott’, miss’ ‚ahol’, a sztenderd siellä, missä helyett).
Fiktív archaizmus a lempivä ’szerelmeskedő’ melléknévi igenév birtokos személyraggal való ellátása (lempiväni ’szerelmeskedőm’). Negatív archaizmus a birtokos névmás hiánya, amely együtt jár a birtokos személyragos alakoknak a mai nyelvhasználathoz képest szokatlanul sűrű előfordulásával (sukuni ’rokonságom’, tuleni ’tüzem’, va‑
loni ’fényem’ stb.). További mondattani régiesítő eszköz a szórend megfordítása jelzős
szerkezetben (pl. tulesta tulisen neidon ’a tüzes lány tüzéből’; az egyenes szórend tulisen
neidon tulesta lenne) és névutós szerkezetben (takaa vaskisen valoni ’rézszínű fényemen
túlról’; egyenes szórenddel vaskisen valoni takaa). Mindez igen emelkedetté teszi a szöveg stílusát.
A szöveg szerkesztésmódja több tagolást is lehetővé tesz, így nehéz volna egyértelműen meghatározni a domináns alakzatok jellegét.
4. A magyar dalszövegek.
4.1. Lezsák Sándor3: Fekete hold. Első magyar példám Harsánynak, a vak regösnek dala
az Attila – Isten kardja c. rockopera eredeti, 1993-as verziójából (előadta: Deák „Bill”
Gyula).

3

Áldás, áldás Istenáldás
Haj-rege haj-rege reg-hajnó
Haj-rege haj-rege hajnalló

Csillagmező fénye lankad
Harcosoknak vére alvad
Haj-rege haj-rege reg-hajnó

Világok közepén virrasztok
Sátoros sötétbe virrasztok
Haj-rege haj-rege reg-hajnó

Turul-sólyom szárnya rebben
Forró szellő a hűvösben
Haj-rege haj-rege hajnalló

Három halom fekete hold
Égi pusztán fekete folt
Haj-rege haj-rege hajnalló

Istenáldás jó népemnek
Aranyporból tüzes felleg
Haj-rege Nap kele reg-hajnó
Haj-rege Nap kele hajnalló

Országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés alelnöke. Verseket, drámákat is írt. Több irodalmi
díjjal tüntették ki (W3.).
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Ami a versformát illeti, a vissza-visszatérő Haj rege-szekvencia regösénekre utal,
mely vélhetőleg samanisztikus eredetű, sajátos ritmusú, monoton, dallamos helyett soroló jellegű műfaj; célja bőség és termékenység elhozása a ház népére (MNL). Lezsák
szövegében a regösének állandó motívumai közül a refrén, a jókívánság, valamint a
mitikus elem van jelen.
Hangtani régiesítő eszközként itt is megtaláljuk az alliterációt, pl. sátoros sötétbe,
három halom, de a finn szövegekkel ellentétben itt már ugyanilyen fontos a végrím is:
hold–folt, lankad–alvad, rebben–hűvösben. A szövegben egyszerre fordulnak elő valódi
(világ–virraszt) és ál-tőismétlések (haj–hajnó–hajnalló, rege–reg-hajnó). Az utóbbiak
lexikális kapcsolat látszatát keltik a napkelte (virradat, hajnal, reggel) fogalmát kifejező
szók és a regölésben használt refrénkifejezések (haj, rege) között.
Lexikális szinten három régiesítő eszközzel él a szerző: 1. olyan szimbolikus kifejezésekkel, amelyek hívószónak számítanak a magyar hagyományőrzésben: világok,
három halom, hold, Nap, puszta, Turul-sólyom; 2. divatjamúlt, ma már ritkábban használatos szavakkal: felleg, rebben, lankad; 3. fiktív lexéma megalkotásával (reg-hajnó).
A ragozás szintjén egy népies, bármely időre vonatkoztatható eszköz (a -bAn rag
-bA változata: sötétbe virrasztok), valamint az elbeszélő múlt kap szerepet (kele). Mondattani szempontból a -nAk ragos birtokosszó és névelőtlen birtokszó alkotta birtokos
szerkezet érdemel említést (harcosoknak vére). Alakzati szempontból a szövegre főleg
az ismétlés jellemző, de találni benne párhuzamot és ellentétet is.
A sorok nagyjából érthetők, azonban a strófák közti összefüggés, így a szöveg áldáskérésen túli, voltaképpeni funkciója rejtve marad.
4.2. V i r r a s z t ó k 4 : A hűtlen asszony balladája (szerző: Szebeni János, 2011).
Utolsó példám a magyar nyelvű heavy-folk-indusztriális zenekar ballada-feldolgozása.
A zenekar fő forrásául a Barcsai, elégetett hűtlen asszony c. erdélyi népballada feltételezhetően több (minimum kettő, de inkább három) változatát, illetve az „Életemben csak
egyszer voltam boldog” kezdetű kalotaszegi népdal első versszakát használja, mégpedig
úgy, hogy több változatból is kiragad rövidebb-hosszabb elemeket. A zenekar maga is
azt nyilatkozta egy másik balladafeldolgozása kapcsán, hogy az eredeti népballadák több
verziójából állítják össze a magukét úgy, hogy az illeszkedjen végül a zenekar sötét, komor, gyászos dalokból kialakított profiljába (W5.).
A zenekar verziójában nem egy saját elem is található. Én a Barcsai-balladának egy
marosszéki, egy udvarhelyi és egy kibédi változatához (Ortutay főszerk. 1968: 332–337),
Nagy Lajos, illetve Kriza János gyűjtéseihez (Erdélyi 1863) jutottam hozzá; a zenekar
minden bizonnyal ezekre épített. Az archaizmus itt nem elsősorban régies nyelvezetet
jelent, hanem székely nyelvjárási elemeket, amelyekhez az esetek többségében ragaszkodott a zenekar.
Részletek a dalból és az eredeti balladaszövegekből:

4

2008-ban Pécsett alapította Scrofa, azaz Szebeni János (1961–2018) (W4.).
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Virrasztók

Eredeti 1. (Marosszék)

Ahajt fogja a lezárt tulipántos ládát
Véges végig leszakítá ódalát
Kihengeredék a Barcsai belölle
Kapja kardját, fejét vevé ővélle.

Akkoron bérugá a nagy láda ódalát,
Csak kihengeredék belőle Barcsai.
Aj, megfogá őtöt s egybe fejit vevé.

[…]
Inasom inasom, én kisebb inasom
Hozzad elé, hozzad a nagy kászu szurkot
Hozzad elé hozzad a nagy végvásznokat
A nagy végvásznokat, ingyen kapott

gyóccsot.
Fejinél kezdjétek, talpig tekerjétek
A sok ingyen gyóccsot a fejire kössétek
Fejinél kezdjétek, talpig szurkozzátok
Talpánál kezdjétek, végig meggyútsátok!

[…]
– Hallod te szógáló, hozd bé a vég vásznot,
S a nagy kászu szurkot.
Tetejin kezdjétek s talpig tekerjétek,
Talpánál kezdjétek, s tetejig égessétek!…

A dalszöveg mind versformáját, mind egyéb jellemzőit tekintve az udvarhelyi változathoz áll a legközelebb.
Az együttes a hangzás terén a legtöbbször úgy próbál régies hatás kelteni, hogy
a variánsok közül azt választja, amelyik távolabb áll (térben, időben és/vagy helyesírásilag) a sztenderdtől, vagy éppenséggel ilyet emel be a szövegébe helyettük: ol‑
dal → ódal, belőle → belölle, véle → ővélle, fejét → fejit, vásznak → vásznok, gyol‑
csok → gyóccsok, gyújt → gyút stb. Ezt a szempontot azonban nem érvényesíti következesen: küssebb → kisebb; fejit → fejét, majd mégis: fejinél, fejire stb. Ahol teheti,
a hatás fokozására tőismétlést alkalmaz: végig → véges végig. Ha az eredeti szöveg
szókészleti archaizmusát túl elavultnak tartja, igyekszik régies-népies hangzású kifejezéssel helyettesíteni (gyontáros ’gyantás, mázas’→ tulipántos, nem pedig tulipá‑
nos). Ugyanez a konzervativizmus érvényesül a morfológiai, mondattani és alakzati
archaizmusok szintjén.
A dalban csak néhány nehezen érthető vagy tájnyelvi szó fordul elő. Ilyen a kászu
(‘fakéregből készült, tárolásra használt nagyobb edény, kosár- v. tarisznyaszerűség’;
MTsz.) és az ebeg (’hebeg, motyog’; Ortutay főszerk. 1968: 788). Összességében elmondhatjuk, hogy az archaizmusoknak itt csak egy része saját választás, a többi közvetlen átvétel az eredeti szöveg(ek)ből.
5. Konklúzió. A finn és a magyar dalszövegek archaizáló jellegükből következően
nagyjából egyazon stílustípusba tartoznak, abba, amelyet ünnepélyesnek, irodalminak
(Tolcsvai Nagy 1996: 164) szokás hívni. Nemigen különböznek az archaizálás megvalósítási tartományaiban sem.
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Eredeti 3. (Kibéd)

Ahajt csak bérugá gyontáros ládáját,
Végig lehasítá az egyik oldalát,
Csak kihengeredék Barcsai belőle,
Aj, kapja kardját, fejit vevé véle.

Nem várhatta vége-hosszát, bérugá a lád’

ódalát:
Kifordul Barcsai, kifordul Barcsai.
Az haját megfogá, az küszöbre húzá,
Az küszöbre húzá, nyakát kettévágá…
[…]
[…]
– Inasom, inasom, én küssebb inasom,
– Hozzátok, gyermekek, az viaszkos
Hozzad elé, hozzad a nagy kászu szurkot, 
vásznot!
Hozzad elé, hozzad a nagy vég vásznakat, Lábánál megkezdjük, fejéig tekerjük,
A nagy vég vásznakat, ingyen kapott
A fejénél meggyújtjuk, vígan elégessük.

gyolcsot.
Fejinél kezdjétek, talpig tekerjétek,
A sok ingyen gyolcsot a fejire kössétek,
Fejinél kezdjétek, talpig szurkozzátok,
Talpánál kezdjétek, végig meggyujtsátok!
Amiben eltérnek, az az archaizálás célja (a szerző stílusterve) és forrása (a felhasznált archaizmuspéldányok vagy -minták eredete). Egyiknél sem pusztán színesítés a cél
(mint általában), hanem vagy a teljes leképezés, utánzás, vagy a klasszikus folklórszöveg
jelenbe való átmentése, éspedig nem a megszokott módon, montázsszerűen, idézetek
formájában, hanem majdnem teljes egészében, de különféle változtatásokkal. Mindez
meghatározza az archaizmusok forrását is (1. táblázat).
Az archaizálás már a stílusutánzatban is csak kísérő körülmény, másodlagos mozzanat (Tompa 1972: 214), régi szöveg újrafelhasználásakor pedig már a szerzőtől független
szövegadottság. A szerzőtől ilyenkor az függ, hogy milyen szöveget és hogyan használ
újra, milyen elvek szerint épít textust és intertextust (Tolcsvai Nagy 1996: 174–5) egymásba. Az archaikus szöveg ilyen módon való újrafelhasználása az archaizálás sajátos,
a szakirodalom által eddig kevéssé vizsgált határesete.
1. táblázat
A vizsgált archaizmusok célja és forrásai
Äijö
Lempo
Fekete hold
A hűtlen asszony

Cél
stílusutánzás
stílusutánzás
stílusutánzás
újrafelhasználás

Forrás/minta
Kalevala
Kalevala, Kanteletar
regösének műfaj
konkrét népballada, ill. népdal
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Meglátásom szerint alapvetően mind a magyar, mind a finn szövegírókat a hagyománytisztelet vezérli, mikor a látott módon feldolgoznak egy-egy szöveget. A műfaj
eleve megkívánja az archaizálást, és bár a közönség nem feltétlenül ért meg mindent
egy szövegből, a zenekarok nagy hatásuk miatt képesek arra, hogy közelebb hozzák
hallgatóikhoz a megidézni kívánt világot. Céljuk inkább a hatáskeltés, mintsem az, hogy
megértessék szövegeiket a közönségükkel.

Források
Erdélyi János 1863. Egy székely népballada. Szózat Online. http://www.szozat.org/index.php/25-cimlaphirek/10232-erdelyi-janos-egy-szekely-ballada-barcsai.
(2018.
09. 27.)
Keskimäki, Tuomas 2015. Lempo. https://genius.com/Korpiklaani-lempo-lyrics. (2018.
09. 28.)
Lezsák Sándor 1993. Fekete hold. http://www.zeneszoveg.hu/dalszoveg/30776/deakbill-gyula/fekete-hold-zeneszoveg.html. (2018. 09. 28.)
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Varilo, Antto – Kähkönen, Kirsi 2000. Äijö. http://lyrics.wikia.com/wiki/V%C3%A4rttin%C3%A4:%C3%84ij%C3%B6/en. (2018. 09. 28.)
W1. = A Värttinä Facebook-oldala. hu-hu.facebook.com/pg/varttina/about/?ref=page_
internal (2020. 03. 23.)
W2. = A Korpiklaani weboldala. https://korpiklaani.com/?page_id=15 (2018. 09. 28.)
W3. = Lezsák Sándor életrajza. https://www.lezsaksandor.hu/eletrajz.html (2021. 03.
29.)
W4. = A Virrasztók weboldala. https://virrasztok.hu/zenekar-tortenete/ (2018. 09. 28.)
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hu/2011/06/15/virrasztok-sajat-szavaikkal-a-memento-mori-album/. (2018. 09. 27.)

Hivatkozott irodalom
Apo, Satu 1981. A finn népköltészet. In: Laitinen, Kai szerk., A finn irodalom története.
Gondolat Kiadó, Budapest. 15–72.
Dömötör Endre – Jávorszky Béla Szilárd 2015–2017. A rock története. 3–4. Kossuth Kiadó, Budapest.
Fábián Pál – Szathmáry István –Terestyéni Ferenc 1958. A magyar stilisztika vázla‑
ta. Tankönyvkiadó, Budapest.

A magyar és a finn folk metál nyelvezetéről

187

Ganander, Christfrid 1960. Mythologia Fennica. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
Helsinki.
Haavio, Martti 1967. Suomalainen mytologia. Werner Söderström Osakäyhtiö, Helsinki.
MNL = Ortutay Gyula főszerk. 1981. Magyar Néprajzi Lexikon. 4. Akadémiai Kiadó,
Budapest.
MTsz. = Szinnyei József szerk. 1893. Magyar Tájszótár. 1. Hornyánszky Viktor Könyvkereskedése, Budapest.
Tolcsvai Nagy Gábor 1996. A magyar nyelv stilisztikája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,
Tompa József 1972. A művészi archaizálás és a régi magyar nyelv. Akadémiai Kiadó,
Budapest.

Az oroszországi uráli nyelvek veszélyeztetettsége
Sipos Cintia
Eötvös Loránd Tudományegyetem
siposcintia6@gmail.com
A tanulmány az oroszországi uráli nyelvek veszélyeztetettségét vázolja fel, és e nyelvek helyzetét veti össze a magyar nyelv helyzetével, amelyeken a Magyarországon
hivatalos státusszal rendelkező magyar standardot értem. Az összehasonlításhoz két
nyelvi veszélyeztetettségi rendszer, az Ethnologue és az UNESCO adatait használom
fel. A vizsgálat célja e nyelvi veszélyeztetettségi rendszerek bemutatása, és alkalmazása az oroszországi uráli nyelvekre.
Kulcsszók: nyelvi veszélyeztetettség, oroszországi uráli nyelvek, kisebbségi nyelvek,
Ethnologue, UNESCO.

1. Bevezetés. A dolgozatban az oroszországi uráli nyelveket mutatom be az UNESCO és az
Ethnologue nyelvekre vonatkozó adatait felhasználva. Vizsgálatom nem tér ki a finnre és az
észtre, (még, ha vannak is beszélőik Oroszországban), valamint a Lettországban őshonos lívre
és a számi nyelvek többségére; a dolgozat a mai Oroszország területén őshonos uráli nyelvekkel
foglalkozik. A kutatás célja, hogy átfogó képet kapjunk az egyes uráli nyelvek helyzetéről két
ilyen, a nyelvi veszélyeztetettséget középpontba helyező rendszer segítségével; és hogy ezeknek az adatoknak segítségével az egyes nyelvek helyzetét egymáshoz is viszonyítani tudjuk.
A dolgozatban először az Ethnologue, majd az UNESCO rendszerét mutatom be,
majd áttérek a kettő összehasonlítására, és eközben arra törekszem, hogy az egyes nyelvek helyzete összevethető legyen az adatok alapján mindkét rendszerben.
2. Az Ethnologue veszélyeztetettségi rendszere. Ha egy nyelvet a beszélői egyre kevesebbet használnak, és nem adják tovább a következő generációnak, akkor veszélyeztetettnek számít. A veszélyeztetettséget okozhatják külső tényezők, például kulturális, vallási elnyomás, illetve belső tényezők, például egy közösség negatív attitűdje a nyelvéről.
A belső tényezők gyakran a külső tényezőkből származnak (UNESCO: 2).
A nyelvi veszélyeztetettség skálaként értelmezhető. Veszélyeztetettek lehetnek olyan
nyelvek, amelyek széles körben használatosak, akár növekedhet is beszélőik száma, de
egy másik, dominánsabb nyelv árnyékában élnek; de azok a nyelvek is ide tartoznak,
amelyek a kihalás szélén állnak. Sokféle megjelenése lehet a veszélyeztetettségnek,
a nyelvek a két véglet között bárhol elhelyezkedhetnek (EL).
Az Ethnologue átfogó listát nyújt a világ ma élő nyelveiről. Az egyes nyelvek saját
nyelvadatlapokon szerepelnek, amelyek különböző adatokat közölnek ezekre vonatkozóan. Az Ethnologue elérhető online és könyvformátumban is, évente új kiadást kap
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felülvizsgált adatokkal. Először 1951-ben jelent meg. Ebben a dolgozatban a 21. kiadást
használtam forrásként, amely 2018-ban jelent meg. Kétféle dimenziót alkalmaz: az egyik
a beszélők számára, a másik a nyelvhasználati helyzetekre és színterekre vonatkozik. Az
oldal ehhez többféle információt is szerepeltet az egyes nyelvek adatlapjain. Szerepel az
adott népcsoport lélekszáma, a beszélők száma, az idegennyelv-használat, a kivándorlási
szokások, a beszélők életkora, az anyanyelvük iránti attitűdjük, a nyelvhasználat tere,
a nyelv hivatalos státusza és a továbbadásának módja is. Ezek közül a legfontosabb kérdés az, hogy biztosított-e a nyelv átadása generációról generációra (EL).
Az Ethnologue egyes nyelvi adatlapjain a „Status” sornál kapunk információt az adott
nyelv veszélyeztetettségi besorolásáról és hivatalos elismeréséről. Előbbi az EGIDS-skála1 segítségével történik. Az EGIDS-skála egy becsült értéket mutat arra vonatkozóan,
hogy az adott nyelv mennyire veszélyeztetett: minél magasabb besorolást kap egy nyelv,
annál előrehaladottabb a generációk közötti nyelvátadás akadályozottsága (Status).
A skálán számokkal (esetenként betűkkel kiegészítve) jelölt az adott nyelv életképessége abban az országban, ahol a nyelvet beszélik. Összesen 13 fokozat szerepel rajta. A feltüntetett nyelvek nem mind veszélyeztetettek, a 6b-s szint az, ahol érdemes a határt meghúzni.
A 6b-s és a 7-es azok a szintek, amelyek esetében a nyelv átadása kezd megtörni, de a felnőtt
generáció még használja a nyelvet. 8a-s, a 8b-s fokozat esetén a szülők, tehát a gyermeknemzésre és a nyelv továbbadására képes réteg sem beszéli már a nyelvet, csupán a náluk
idősebbek. A 9-es és a 10-es szint a nyelvhalált jelenti. 9-es szintnél a beszélők még identitásuk részének tekintik a nyelvet, 10-es szintnél már egy beszélő sem tartja annak (EL).
A 6a-s és az ennél magasabb szinteknél az a fő kérdés, hogy a mindennapi kommunikációban hogyan és milyen helyzetekben használják a nyelvet, és hogy megvalósul-e
a nyelv átadása (Status).

EGIDS-besorolás

1. táblázat
A vizsgált nyelvek elhelyezkedése az EGIDS-skálán
4
5
6b
7
mezei
kolta
magyar mari erza-mordvin hanti
számi
moksa-
mordvin
nyenyec manysi
udmurt
vepsze
komi-permják
komi-zürjén

Össz. 1
1

1

1

hegyi mari
karél
szölkup
8

3

Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale

2

8b
kilgyini
számi

9
10
akkalai
számi kamassz

nganaszan
izsór
teri számi
erdei enyec
tundrai
enyec
vót
7

1

1
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Az 1. táblázat a vizsgált nyelvek EGIDS-besorolását mutatja az első sorban, illetve a
nyelvek szintenkénti számát az utolsóban. A nyelvek felsorolásánál azt vettem figyelembe, hogy az egyes nyelveknek legyen saját adatlapja az Ethnologue rendszerében – nem
vontam össze például a tundrai és az erdei enyeceket.
A magyar nyelv besorolása (1) a nemzeti nyelveknek (national) felel meg. Ezek azok
a nyelvek, amelyeket használnak az oktatásban, a munkavégzés során, a tömegmédiában
és a kormány által nemzeti szinten.
Az oroszországi uráli nyelvek 4-es, illetve annál magasabb szintekre lettek sorolva:
közülük 4-es (oktatásban használt, educational) besorolást csupán egyetlen nyelv, a mari
egyik változata, a mezei mari kapott. Az ide sorolt nyelveket széles körben használják,
van standardizált nyelvváltozatuk, irodalmuk és oktatási rendszerük, amely fenntartja
a nyelvet. A 3-as kategóriától (széleskörű kommunikáció, wider communication) abban
különbözik, hogy a 3-as kategóriába sorolt nyelveket használják a tömegmédiában és a
munkahelyeken is, de hivatalos státusza már ezeknek a nyelveknek sincs. A következő,
az 5-ös szint (fejlődő, developing), azokat a nyelveket fogja össze, amelyeket beszélőik
használnak a mindennapi kommunikációban. Ezeknek a nyelveknek van irodalmi nyelvváltozatuk, ez azonban vagy nem széles körben elterjedt, vagy nem fenntartható. A 6b-s
szint (veszélyeztetett, threatened) és a további szintek nyelvei súlyosan veszélyeztetettnek számítanak. Ez a szint arra utal, hogy a nyelvet minden generáció használja a szóbeli
kommunikációban, azonban a beszélők száma csökken. A 7-es szintű (nyelvváltás közben lévő, shifting) nyelvek esetében a szülők generációja használja a nyelvet, azonban
nem adja tovább a gyermekeinek. A 8b-s szint (kihalás szélén álló, nearly extinct) esetében már csupán a nagyszülők (és idősebbek) generációja használja a nyelvet, és nekik is
kevés lehetőségük van rá.
A 9-es (alvó, dormant) és 10-es (kihalt, extinct) besorolású nyelveknek nincsenek
anyanyelvi beszélői, a kettő között az a különbség, hogy a 9-es besorolású nyelvhez
tartozó népcsoport még identitása részeként tekint a nyelvre (Status).
Ezeket a besorolásokat részletezik a nyelv státuszáról szóló leírások az egyes adatlapokon, ezt mutatja be a következő táblázat.
2. táblázat
Az EGIDS-skála szerinti besorolások indoklása az Ethnologue nyelvadatlapjain
Nyelv
magyar
mezei mari

2

EGIDS-
Indoklás2
besorolás
1
Nemzeti nyelv.
4
Sok gyerek megtanulja a nyelvet, de csak a vidéken élők
használják aktívan.

Az indoklás az Ethnologue adatlapjairól származó fordításokat tartalmazza.
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mordvin
moksa-mordvin
udmurt
komi-zürjén
komi-permják
karél
északi szölkup
déli szölkup
központi szölkup
hanti
6b
keleti hanti
északi hanti
déli hanti
nyenyec
vepsze
manysi

8b

nganaszan
izsór
enyec
vót
kilgyini számi
teri számi
akkalai számi
kamassz

9
10

Néhány gyerek használja a nyelvet.
Sok gyerek megtanulja a nyelvet, de általában csak idősebb
rokonokkal használja.
Vannak falvak, ahol a beszélők alig beszélnek más nyelvet
a moksán kívül.
Sok gyerek megtanulja a nyelvet, de csak a vidéken élők
használják aktívan.
Sok gyerek megtanulja, de később nem használja.
Sok gyerek megtanulja, de csak a vidéken élők használják
felnőttkorban is. Emellett vannak falvak, ahol a beszélők
alig beszélnek más nyelvet a komi-permjákon kívül.
Sok gyerek megtanulja a nyelvet, de később nem használja.
Sokan beszélik, de a fiatalok már nem tanulják meg.
Pozitív attitűd.
10–15, 70 év feletti folyékony beszélője van. Semleges
attitűd.
Semleges attitűd.
Pozitív attitűd.
Néhány gyerek használja.
Otthon használják.
Nem történik meg a nyelv átadása.
Szibéria területén a legtöbb fiatal folyékonyan beszéli.
Az európai oldalon nagyon kevés gyerek tanulja meg.
A legtöbb beszélő középkorú vagy idősebb. Pozitív attitűd.
Néhány gyerek megtanulja, de főleg felnőttek használják.
Pozitív attitűd.
Kevesebb mint a gyerekek fele tanulja meg a nyelvet.
A keleti manysit csak az idősebb generáció használja.
Vegyes attitűdök: semlegestől nagyon pozitívig terjed.
Kevés gyerek tanulja meg, kivéve a félnomád csoportot,
ahol aktívabban használják. Ezen kívül főleg 40 évnél
idősebbek beszélik teljesen folyékonyan. Vegyes attitűdök:
semlegestől közepesen pozitívig.
Csak felnőttek használják. Neutrális attitűd.
Leginkább idősebb felnőttek használják. Neutrális attitűd.
Csak idősek használják.
Középkorúak vagy idősebbek használják.
Főleg idősebbek használják.
Nincs anyanyelvi beszélője.
Nincs anyanyelvi beszélője.
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A táblázat összeállításánál azt vettem figyelembe, hogy mely nyelvek, illetve azok
mely területi változatai rendelkeznek saját adatlappal3 – de egy-két nyelv esetében változtattam ezen: külön adatlapon szerepel az erza és a moksa, azonban mivel van olyan
adat, amely mindkettőre vonatkozik, a táblázatban feltüntettem a mordvint is. Ugyanakkor az adatlap az erzáról nem közöl releváns információt, ezért a táblázatban sem
tüntettem fel. Az enyecnél hasonló volt a helyzet, az erdei és a tundrai enyec saját adatlappal rendelkezik a honlapon, azonban ezek az adatok mindkét adatlapon megegyeznek. A szölkup egy adatlapot kapott a honlapon, azonban az adatlapon belül az egyes
területi nyelvváltozatokra vonatkozó adatok is szerepelnek, ezért ezeket külön tüntettem
fel a táblázatban. Ugyanez volt a helyzet a hanti esetében is. A táblázatban nem szerepel
továbbá a lúd és a livvi karél. (Ezeket az Ethnologue külön nyelvként, külön adatlappal
szerepelteti).
Az Ethnologue alkalmazza az EGIDS-skála kiegészítéseként a nyelvi felhőket is.
A nyelvi felhő egy koordináta-rendszer, amelynek két tengelyét az EGIDS-besorolás és a
lélekszámok adják. A koordináta-rendszer különböző részein az egyes nyelvek felhőszerűen helyezkednek el. Minden nyelv adatlapjáról elérhető ez a felhő, amely szemlélteti
az adott nyelv veszélyeztetettségét a két skálát figyelembe véve.
3. Az UNESCO veszélyeztetettségi rendszere. Az UNESCO atlasza a világ veszélyeztetett nyelveit gyűjti össze. Először 1996-ban, legutóbb 2010-ben jelent meg új kiadása.
Az online térkép az atlasz kiegészítéseként használható. Megmutatja az egyes nyelvek
földrajzi elhelyezkedését, és különböző adatokat szolgáltat a nyelvről (a nyelv elnevezései, beszélők száma, elhelyezkedés, ország vagy terület, koordináták, ISO-szám).
Az UNESCO a vonatkozó tanulmányában (UNESCO) a nyelveket hat csoportba sorolja: ezek 0-tól 5-ig terjednek. Ezek közül a 0 a biztonságban lévő, nem veszélyeztetett
(safe) nyelveket jelöli, 1-es besorolást a sérülékeny (vulnerable), 2-est a veszélyeztetett
(definitely endangered), 3-ast a súlyosan veszélyeztetett (severely endangered), 4-est a
kritikus helyzetű (critically endangered) és 5-öst a kihalt (extinct) nyelvek kapnak. A besorolás alapjául szolgáló faktorok a következők: a beszélők életkora, a beszélők száma,
a beszélők száma az egész populációhoz viszonyítva, a nyelv használata, az, hogy men�nyire képes a nyelv alkalmazkodni a változásokhoz, az oktatás helyzete, nyelvi attitűdök, a nyelv hivatalos státusza, a nyelv dokumentáltsága. Ezek a faktorok veszélyeztetettségi skálaként értelmezhetők, amelyeken elhelyezhetők az egyes nyelvek. A skálák
összeolvasásából következtethetünk egy adott nyelv veszélyeztetettségére (UNESCO).
Az UNESCO veszélyeztetettségi térképe (Moseley 2010) ezt a besorolást alkalmazza, azzal a különbséggel, hogy a biztonságban lévő nyelveket (0-kategóriás) nem szerepelteti. Ilyen például a magyar.

3

Az Ethnologue-ban makronyelvként szerepeltetett nyelveket nem, csak az alájuk besorolt nyelveket
számításba véve.
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3. táblázat
Az oroszországi uráli nyelvek besorolása az UNESCO veszélyeztetettségi térképe szerint
UNESCO veszélyeztetettségi besorolás:

Összesen

Veszélyeztetett
(2)
erza-mordvin
moksa-mordvin
mezei mari
udmurt
komi-zürjén
tveri karél
tundrai nyenyec
északi hanti
keleti hanti
karéliai karél
komi-permják
10

Súlyosan
veszélyeztetett
(3)
hegyi mari
jazvai komi
tyihvini karél
erdei nyenyec
északi manysi
vepsze
északi szölkup
nganaszan
izsór
kolta számi
kilgyini számi
11

Kritikus
helyzetű
(4)
valdaji karél
keleti manysi
déli szölkup
központi szölkup
tundrai enyec
erdei enyec
vót
teri számi

8

Kihalt
(5)
déli hanti
nyugati manysi
déli manysi
akkalai számi
kamassz

5

A 3. táblázat összeállításánál az UNESCO térképét (Moseley 2010) vettem alapul.
Azok a nyelvek szerepelnek benne, amelyek a térképen is saját profilt kaptak. Az, hogy
az egyes elnevezések mögött nyelv vagy nyelvjárás rejlik-e, nem egyértelmű. Ebben a
táblázatban a térkép elnevezései változtatás nélkül szerepelnek. Érdemes kiemelni, hogy
minden, a 3. táblázatban szereplő nyelv veszélyeztetettnek számít: csupán annak mértéke különbözik.
4. Az Ethnologue és az UNESCO veszélyeztetettségi besorolásainak összevetése. Az
Ethnologue és az UNESCO által alkalmazott veszélyeztetettségi rendszerek hasonlítanak egymásra. Mindkettő különböző faktorokat figyelembe véve alkalmaz egy besorolási rendszert, amely széles körben használható a különböző nyelvekre.
A két rendszer az oroszországi uráli nyelvekre, nyelvváltozatokra és a magyarra alkalmazva a 4. táblázatban következő besorolásokat eredményezi.
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4. táblázat
Az Ethnologue és az UNESCO veszélyeztetettségi besorolásai
Nyelv
magyar
mezei mari
erza-mordvin
moksa-mordvin
udmurt
komi-zürjén
komi-permják
jazvai komi
hegyi mari
(karéliai) karél
(tveri) karél
(tyihvini) karél
(valdaji) karél
(északi) szölkup
(központi) szölkup
(déli) szölkup
(északi) hanti
(keleti) hanti
(déli) hanti
(tundrai) nyenyec
(erdei) nyenyec
vepsze
kolta számi
(északi) manysi
(keleti) manysi
(déli) manysi
(nyugati) manysi
izsór
kilgyini számi
nganaszan
teri számi
(erdei) enyec
(tundrai) enyec
vót
akkalai számi
kamassz

Ethnologue (EGIDS-besorolás)
1 (nemzeti)
4 (oktatásban használt)
5 (fejlődő)
5 (fejlődő)
5 (fejlődő)
5 (fejlődő)
5 (fejlődő)
5 (fejlődő)
5 (fejlődő)

5 (fejlődő)
6b (veszélyeztetett)
6b (veszélyeztetett)
6b (veszélyeztetett)
7 (nyelvváltás közben)
7 (nyelvváltás közben)
8b (kihalás szélén)
8b (kihalás szélén)
8b (kihalás szélén)
8b (kihalás szélén)
8b (kihalás szélén)
8b (kihalás szélén)
8b (kihalás szélén)
9 (alvó)
10 (kihalt)

UNESCO
0 (nem veszélyeztetett)
2 (veszélyeztetett)
2 (veszélyeztetett)
2 (veszélyeztetett)
2 (veszélyeztetett)
2 (veszélyeztetett)
2 (veszélyeztetett)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
2 (veszélyeztetett)
2 (veszélyeztetett)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
4 (kritikus helyzetű)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
4 (kritikus helyzetű)
4 (kritikus helyzetű)
2 (veszélyeztetett)
2 (veszélyeztetett)
5 (kihalt)
2 (veszélyeztetett)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
4 (kritikus helyzetű)
5 (kihalt)
5 (kihalt)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
3 (súlyosan veszélyeztetett)
4 (kritikus helyzetű)
4 (kritikus helyzetű)
4 (kritikus helyzetű)
5 (kihalt)
5 (kihalt)
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Ennél a táblázatnál is arra törekedtem, hogy megtartsam az egyes nyelvek adatlapjait
– mivel a veszélyeztetettségi besorolás függ attól, hogy milyen módon kategorizáljuk
a nyelveket és nyelvváltozatokat, így más eredményt kaphatnak az egyes nyelvek és
azok nyelvjárásai (ez látszik például a karélnál). Összevont cellák jelzik, ha az adott
nyelv az egyik honlapon egy adatlapot kapott, míg a másikon többet. A táblázatban a
nyelvek (a kétféle besorolás alapján) a veszélyeztetettség mértéke szerinti sorrendben
szerepelnek, először az Ethnologue, majd az UNESCO számai (Moseley 2010) alapján
– ugyanakkor egymás mellé kerültek azok a nyelvek vagy nyelvváltozatok, amelyek
több adatlapot kaptak az egyik honlapon, mint a másikon. Ahol ez nem volt releváns, és
mindkét honlapon egyező veszélyeztetettségi besorolásokat kaptak a nyelvek, ott ábécé
szerinti sorrendben szerepelnek a táblázatban.
A két rendszer besorolásait összevetve azt állapíthatjuk meg, hogy mindkét esetben
felvázolható egy lineáris sorozat a veszélyeztetettség mértékét tekintve a számok alapján és ebben nincsenek drasztikus eltérések: az 5-ös és 6b-s EGIDS-besorolású nyelvek többnyire 2-es és 3-as UNESCO-besorolásokat (Moseley 2010), a 7-es és a 8b-s
EGIDS-besorolású nyelvek pedig többnyire 3-as és 4-es UNESCO-besorolásokat kapnak. Azok a nyelvek, amelyek az Ethnologue-ban veszélyeztetettnek számítanak (6b-s
és magasabb) általánosságban az UNESCO térképén súlyosan veszélyeztetettek, kritikus
helyzetűek vagy kihaltak. Ezalól kivételt a korábban is kiemelt összevont cellák jelentenek. Ez két esetben jellemző: amikor az egyik honlap a nyelvet, a másik pedig annak
területi változatait tünteti fel, illetve amikor egy kihalt nyelv vagy nyelvváltozat csak az
egyik honlapon szerepel.
A tundrai és az erdei enyec az Ethnologue-ban külön adatlappal, de egyező besorolással szerepel (8b) – ez az egyetlen eset, hogy az Ethnologue-ban több adatlappal
szerepel egy nyelv, mint az UNESCO térképén. Az UNESCO térképén tyihvini, karéliai,
valdaji és tveri karél adatlapok szerepelnek, de csak az Oroszország területén élő karélok
dialektusait vontam be a vizsgálatba, csak ezek szerepelnek a 4. táblázatban. Az Ethnologue-ban a karél felsorolt dialektusai: északi, déli, novgorodi és tveri karél. A lúd és a
livvi karél külön nyelvadatlappal szerepelnek: előbbi 5-ös, utóbbi 8a-s (Közel a nyelvhalálhoz, moribund) EGIDS-besorolást kapott. A karél „globális” EGIDS-szintje 5-ös:
az Ethnologue ’globális’ megjelölése arra utal, hogy a nyelvek és nyelvjárások közötti
határhúzás más és más veszélyeztetettségi besorolásokat eredményez.
Az Ethnologue-ban komi-permjákok és komi-zürjének saját adatlappal szerepelnek. Az UNESCO térképén viszont komi néven a komi-zürjének, permják néven a
komi-permjákok szerepelnek, illetve saját adatlapot kaptak a jazvai komik is. A jazvai komi az Ethnologue-ban komi-zürjén dialektus, így saját EGIDS-besorolással nem
szerepel.
Az Ethnologue egy nyenyec adatlapot tartalmaz: két dialektusa a tundrai és az erdei
nyenyec, a nyelv státuszát ugyanakkor területi megkülönböztetéssel jellemzi: Szibériában sok fiatal használja a nyelvet, az európai oldalon viszont kevés gyerek tanulja meg.
(Utóbbi leginkább a 7-es EGIDS-besorolásnak feleltethető meg).
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Az UNESCO térképén az északi, a központi és a déli szölkup szerepel saját adatlappal, az Ethnologue-ban ugyanezek a dialektusok a szölkup adatlapon kapnak helyet
– illetve ezeken kívül egy, a tymi szölkup is. Az Ethnologue alapján ezek valójában
nyelvjáráskontinuumot alkotnak. Legtöbb beszélője az északi szölkupnak van, ők kevésbé veszélyeztetettek, mint a déli vagy központi szölkupok.
Az Ethnologue 5-ös (fejlődő) besorolása az UNESCO térképén 2-es vagy 3-as besorolásnak feleltethető meg, a szölkup esetében viszont az UNESCO 3-as és 4-es besorolásokat mutat. Ennek az lehet az oka, hogy az északi szölkupnak van irodalmi nyelve,
ezért az EGIDS-skála kritériumai alapján 5-ös besorolásba kerül. (Az Ethnologue azt
is megemlíti, hogy az északi szölkup irodalmi nyelvet a központi és a déli szölkup nem
használja). Feltehetően, ha a szölkup e nyelvváltozatai saját adatlappal szerepelnének
az Ethnologue-ban, a déli és a központi szölkup magasabb, 6b-s feletti EGIDS-besorolást kapna.
Az Ethnologue nyelvadatlapja négy hanti dialektust sorol fel: északi, keleti, déli és
vach. Ezek közül az északi, a keleti, és a déli hanti saját adatlappal szerepel az UNESCO
térképén. Közülük a déli hanti kihalt (5) besorolást kap az UNESCO rendszerében, míg
az Ethnologue nyelvadatlapján az szerepel, hogy valószínűleg már nincsenek beszélői.
Az EGIDS-skála szerint ez 9-es vagy 10-es besorolás lenne.
Hasonló a helyzet a manysinál: az UNESCO térképén szerepel az északi, a nyugati,
a keleti és a déli manysi. Az Ethnologue-ban a manysi nyelvjárásai között ezek közül
csak a déli manysi nem jelenik meg. Ennek oka talán az lehet, hogy a déli manysi már
korábban kihalt.
Az Ethnologue-ban a nyugati manysi – a déli hantihoz hasonlóan – azzal a megjegyzéssel szerepel, hogy valószínűleg kihalt. Az említett dialektusok közül a legtöbb
beszélője az északi manysinak van, míg a keleti manysit kevés idős ember használhatja.
Ezek alapján a keleti manysi leginkább a 8b-s EGIDS-kategóriával feleltethető meg,
a nyugati manysi a 8b-s és a 10-es között lehet. A 7-es EGIDS-besorolás elsősorban az
északi manysira vonatkozik, ami az egész nyelvadatlapra kiterjesztett kategória: ez jól
mutatja, hogy a nyelv és nyelvjárás különbségek milyen eltérő veszélyeztetettségi mutatókat eredményezhetnek.
Összességében megállapítható, hogy az UNESCO térképe több nyelvadatlappal dolgozik, mint az Ethnologue adatbázisa. Ennek egyik oka lehet, hogy az UNESCO térképe
a vizuális megjelenítésre is törekszik: az egyes nyelvek beszélőinek területi elhelyezkedését is mutatja – minden nyelv vagy dialektus koordinátapontként szerepel. Az Ethnologue, bár használ térképeket, nem elsősorban térképként, mint inkább adatbázisként
funkcionál: térképein az egyes nyelvek számkódokkal szerepelnek, egy nyelv akár többször is egy térképen.
Az Ethnologue rendszerében a 6b-s EGIDS-érték jelenti a veszélyeztetettséget, míg
az UNESCO-nál minden 2-es besorolású nyelv veszélyeztetett. Sok esetben a kategóriák
hamis képet mutatnak a nyelvközösségről, mert veszélyeztetettebb dialektusok is egy
kategóriába kerülnek a jobb helyzetben lévő, több beszélővel bíró nyelvváltozatokkal.
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Ezekben az esetekben nem kerülnek felszínre a legveszélyeztetettebb csoportok. Ennek
oka talán pont a lélekszámokban keresendő, pedig a kisebb lélekszám indikálja a magasabb veszélyeztetettséget.
Lényeges különbségeket jelent, hogy hol húzzuk meg a határt nyelv és nyelvjárás
között, amikor a nyelvi veszélyeztetettség mértékéről beszélünk: ezt jól mutatják az Ethnologue és az UNESCO eltérő besorolású nyelvadatlapjai.
5. A lélekszám és az anyanyelvhasználat összefüggései. A vizsgált uráli nyelvek beszélői Oroszországban élnek. Közülük a marik, mordvinok, komik, udmurtok és karélok
névadó köztársaságok és az azokat környező területek lakói, de kisebbséget alkotnak az
orosz nemzetiségű lakossághoz képest. A többi nyelv beszélőinek egy része autonóm
körzetekben él, de elenyésző kisebbségként (hantik, manysik és nyenyecek). Ezeknél a
nyelveknél az anyanyelv használata egyre inkább visszaszorul, és az előbbi nyelvek beszélőihez képest a lélekszámuk is alacsonyabb (Sipőcz 2011: 290). Mindegyik nyelvnél
fennáll a nyelvcsere lehetősége – az orosz nyelv használata az anyanyelv helyett.
A lélekszámok az 1989-es, 2002-es és 2010-es népszámlálási adatokon alapulnak. Az
alábbi táblázatban szerepelnek az egyes lélekszámok (1989-ben, 2002-ben és 2010-ben)
és az anyanyelvi beszélők száma (1989-ben és 2010-ben, 2002-es adatot nem közölt a
használt forrás).
A magyarok nem szerepelnek a táblázatban. Magyarországon a 2011-es népszámlálás alapján a népesség száma 9.937.628 fő (Központi Statisztikai Hivatal 2013: 7)4.
A számik esetében az 1989-es adatoknál nem csupán az oroszországi lakosság lélekszáma és anyanyelvi beszélői láthatók, hanem minden számi népcsoporté és beszélőközösségé. A 2010-es adatok már csak az oroszországi számik adatait szerepeltetik: az
anyanyelvi beszélők esetén a kilgyini, ter és kolta számik együttesen szerepelnek, a lélekszámok pedig az oroszországi számik összlétszámát mutatják. „Az összlappság lélekszáma bizonytalan, az egyes lapp nyelvek beszélőinek számát viszont megközelítőleg
pontosan tudjuk” (Csepregi 2001: 255). A lappul beszélők számát kb. 35 000-re teszi,
a beszélők közül Oroszországban őshonos nyelvek beszélői: 1000 kilgyini, 500 koltta,
500 ter és 400 inari számi, összesen mintegy 2400 fő. 2010-es adat azért nem szerepel az
izsórok lélekszámánál, mert az Ethnologue 1989-es adatot idéz.
Ezeket az adatokat, azaz a lélekszámok és az anyanyelvhasználat változását mutatja
be a 6. táblázat, előbbit szűkebb (8 év), utóbbit tágabb (21 év) időintervallumban. Mivel
az 5. táblázatnak vannak nyelvenként több adatot is tartalmazó rubrikái, az ezek közül a
6. táblázathoz felhasznált adatokat félkövér szedéssel különítettem el.

4

Az Ethnologue 2012-es adatot hivatkozik 9.780.000 népességszámmal.

5

Anyanyelvi beszélők száma
1989
2010
2 030 moksa-mordvin,
36 700 erza-mordvin,
770 000
összesen 38 730
540 000
512 000
525 000
324 000
63 100 komi-permják,
156 000 komi-zürjén,
350 000 zürjén összesen 219 100
80 000
25 600
26 700
21 900
13 700
9 580
3 100
940
6 000
1 640
1 020
(1000-1500 északi szölkup,
200 központi szölküp,
kevesebb mint 100 déli szölkup,
1 500
idézve: Salminen 2007)
600
130
800
120
100
40
30
68
35 000
minden számi 350
beszélő
kolta, ter és kilgyini számi
Klima 2000:
Ethnologue
446
Csepregi 2001: 255

50-80 000 / bizonytalan
minden számi népcsoport

3 612
1 278
820
209
igen kevesen

1 153 987
670 868
746 793
344 519 komi-zürjén,
152 060 komi-permják,
összesen: 496 579
130 929
34 665
22 521
8 474
12 501

Lélekszámok
1989

A 2010-es adatok tartalmazzák a livvi és a lúd karél beszélőket és népességet is.

Források

számi

szölkup
nganaszan
izsór
enyec
vót

komi
karél5
nyenyec
hanti
manysi
vepsze

mordvin
mari
udmurt

Nyelv

230
73
1770
minden Oroszországban
élő számi

3 900
860

2010
4770 moksa-mordvin,
57000 erza-mordvin,
összesen 61 770
548 000 mezei mari
554 000
94 500 komi-permják,
228 000 komi-zürjén,
összesen 322 500
60 800
44 600
30 900
12 300
5 940

Sipőcz
Ethnologue
2011: 291

4 249
834
327
237
73

434 248
93 344
41 302
28 678
11 432
8 240

977 381
678 932
640 028

2002

5. táblázat
A vizsgált nyelvek anyanyelvi beszélőinek száma és népességszáma
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6. táblázat
A lélekszám és az anyanyelvet használók számának időbeli változása

Nyelv
mordvin
mari
udmurt
komi
karél
nyenyec
hanti
manysi
vepsze
szölkup
nganaszan
izsór
enyec
vót
összesen

Lélekszám
2002 és 2010
között
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
NŐTT
NŐTT
NŐTT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
NŐTT
CSÖKKENT
-

A lélekszám
növekedése (fő)
-915 611
-86 028
-111 748
-32 544
3 298
2 222
868
-2 300
-349
26
-7
0
-1 142 173

Anyanyelvhasználat 1989-2010
között
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
CSÖKKENT
NŐTT

Az anyanyelvhasználat növekedése
(fő)
-731 270
-28 000
-201 000
-194 000
(komi-zürjének)
-54 400
-4 800
-4 120
-2 160
-4 360
-480
-470
-680
-60
38
-1 225 762

A táblázatban a komi adatoknál az anyanyelvhasználat a komi-zürjének adatainak
felhasználásával készült, mert az 1989-es forrás csupán a zürjének lélekszámát adja közre. Hasonló a helyzet a marik esetében: 2010-es lélekszámadatok csak a mezei mariknál
vannak feltüntetve az Ethnologue-ban, ugyanakkor az 2002-es forrás a hegyi és a mezei
marik összlétszámát adja közre, ezért a 6. táblázatban nem szerepelnek a mari lélekszámokra vonatkozó adatok.
A számik szintén nem szerepelnek ebben a táblázatban. Az összes számi népcsoport
esetében – bár bizonytalanok az adatok – megállapíthatjuk, hogy az anyanyelvhasználat
1989 és 2010 között csökkent (-6310). 1989-ben kb. 2000 kilgyini, koltta és ter számi
beszélőt tehetünk fel (Csepregi 2001: 255), míg 2010-ben csupán 350-et (Ethnologue),
ami ugyancsak csökkenő nyelvhasználatról tanúskodik (-1650).
A 2010-es mordvin adatok (Ethnologue) az erza és moksa népesség összlétszámából
adódnak, ez azonban a mordvin össznépesség adataihoz képest kevés. Hasonlóképpen
utal a nem egyértelmű adatokra Maticsák Sándor (é. n.) a 2010-es orosz népszámlálás kapcsán: bizonytalan, hogy az erza (57 008) és a moksa (4767) létszám a mordvin
népességhez (744 237) adható-e, vagy ezek a számok már az összmordvinság részeként
tekinthetők. Az Ethnologue nem közöl mordvin lélekszámot (pedig megoldható lenne
makronyelvként szerepeltetni a mordvint, ahogy például a mari és a komi szerepel),
ezért ebben az esetben a 6. táblázat adatai nem mutatnak pontos képet.
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A növekvő lélekszámú népek esetében, valószínűleg a 90-es évek oroszországi, a kis
népek számára kedvező változásai okozták az elmozdulást, amely a nemzeti identitástudat erősödésével hozható összefüggésbe (Sipőcz 2011: 210). További magyarázat lehet
a szibériai olajmezők hasznából juttatott „olajfillérek” vonzereje, amely miatt többen
vallják magukat az adott népcsoport képviselőinek – viszont az anyanyelvre vonatkozó
adatok alapján nem beszélhetünk valódi, belső népességnövekedésről (Maticsák é. n.).
Hasonló okokra következtethetünk az 1989−2002 közti növekedések esetében. Az anyanyelvhasználati adatsor viszont folyamatos csökkenésről tanúskodik (a vótok kivételével, ugyanakkor az ő esetükben a beszélők lélekszáma így is nagyon kevés a 68 fővel).
Az egyes nemzetiségek Oroszország területén kevés lehetőséget kapnak a nyelvük megőrzésére. A nemzetiségi nyelvek tanulásának joga garantált, de a nyelvtanulás
szabadon választható, nem kötelező. Tehát egy nemzetiségi köztársaságban élő orosz
anyanyelvű tanuló számára nem lehet kötelezővé tenni a helyi nemzetiségi nyelv tanulását. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nemzetiségi nyelven nem lehet ügyet intézni, a nyelvet nem lehet nyilvánosan használni, oroszul viszont mindenkinek tudnia
kell (Fejes 2017).
A következő, 7. számú táblázat azt mutatja meg, hogy milyen területi autonómiával
rendelkeznek az egyes oroszországi uráli népek.
7. táblázat
Az oroszországi uráli népek autonómiái (Forrás: ELTE Finnugor Tanszék)
Az autonómia bizonyos formáit Az autonómia semmilyen formájával nem
élvezik
rendelkeznek
mordvinok: Mordvin Köztársaság Komi-
Komi-permják Autonóm Körzet,
permjákok: 2004-ben megszűnt
marik:
Mari El
Vepszék:
Vepsze Nemzetiségi Járás, 2006-ban
megszűnt
udmurtok: Udmurt Köztársaság Enyecek,
Tajmiri Dolgan-nyenyec Járás, 2008
nganaszanok: óta nem rendelkezik autonómiával
momik:
Komi Köztársaság
Szölkupok
karélok:
Karél Köztársaság
Izsórok
hantik,
Hanti-Manysi Auto- Oroszországi
manysik:
nóm Körzet
számik
nyenyecek: Nyenyec Autonóm
Vótok
Körzet
Jamal-nyenyec Autonóm Körzet

A 7. táblázatot összevetve az 5. táblázattal az derül ki, hogy azon nyelveket beszélők
száma az alacsonyabb, amelyek nem rendelkeznek az autonómia semmilyen formájával,
de azok a nyelvek sincsenek biztonságban, amelyek rendelkeznek ezekkel.
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6. Összegzés. A nyelvi veszélyeztetettség megállapítása több módon lehetséges. Meghatározhatunk a veszélyeztetettség szempontjából lényeges faktorokat, ezek veszélyeztetettségi skálaként értelmezhetők, amelyen elhelyezhetők az egyes nyelvek. A skálákat
összeolvasva felállíthatunk egy rendszert, amelyben egy-egy pont egy-egy veszélyeztetettségi állapotot mutat.
Az, hogy milyen faktorokat, és azok alapján milyen skálákat állítunk fel, és hogy
hol helyezkednek el ezeken a nyelvek, elsősorban társadalmi, politikai és kulturális tényezők függvénye, amelyek időben és térben, népcsoportok között is változnak. Fontos
kiemelni, hogy ezek a skálák külön-külön nem mutatnak pontos képet egy nyelv veszélyeztetettségéről – ennek az az oka, hogy a veszélyeztetettség megállapítása árnyaltabb,
többfaktorú besorolást igényel, arra viszont lehetőséget adnak, hogy egymás mellé helyezve árnyaltabb képet mutassanak az adott nyelvekről.
Az Ethnologue és az UNESCO térképe egy-egy ilyen, veszélyeztetettségi rendszert
mutat be. Mindkettőre igaz, hogy egy nagyobb nyelvadatbázisra alkalmazható rendszert
használ. Nyelvi veszélyeztetettségi besorolásoknál lényeges különbséget jelent, hogy
hol húzzuk meg a határt egy adott nyelv és nyelvváltozatai között – eltérő nyelvváltozatok eltérő veszélyeztetettségi helyzettel rendelkezhetnek.
A nyelvi veszélyeztetettség szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a nyelv átadása
biztosított legyen. Az oroszországi uráli nyelvek esetében ez nem mindig valósul meg:
egyre többen használják az oroszt az anyanyelvük helyett. A magyarral összehasonlítva
jelentős hátránnyal néznek szembe: veszélyeztetettnek számítanak, még ha e veszélyeztetettség foka az egyes nyelvek között különböző is.
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Interlingual Errors Caused
by Mother-tongue Interference
Vasiliev Ana
ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem
anchen46@yahoo.com
A kutatás célja a nyelvi interferencia okozta interlingvális hibák vizsgálata. Dolgozatomban olyan magyar anyanyelvű diákok nyelvtani hibáit tanulmányozom, akik
Erdélyben, természetes kétnyelvű környezetben tanulják a román nyelvet. A kutatás
során az egyes szám – többes szám nyelvtani kategória használatát vizsgáltam, ezen
belül azon hibákat, melyeket a diákok a testrészek megnevezése során ejtettek. A vizsgálat a negyedik osztályos tanulók által kitöltött gyakorlatokban ejtett nyelvtani hibák
elemzésén alapul. A kutatás magyarázatot ad arra, hogy milyen tényezők okozhatják
a hibákat, miközben összehasonlítja a magyar, valamint a román nyelv nyelvtani szabályait a fentebb említett nyelvtani kategóriára vonatkozóan. A kutatás eredményei
hasznosak lehetnek a magyar tannyelvű általános iskolák román nyelvóráin.
Kulcsszók: kétnyelvűség, nyelvtani kategóriák, nyelvtani szám, nyelvhasználat.
The aim of this research is to study the interlingual errors caused by the mother tongue
interference. In my work I analyze the mistakes made by students who learn the Romanian language in the condition of natural bilingualism in Transylvania. The focus
was put on mistakes in the grammatical category of number when speaking about
body parts. The study was conducted based on analysis of the mistakes made by 4th
grade pupils in given exercises. The research explains under which factors the mistakes appear, comparing the Hungarian and the Romanian grammatical rules of the
above-mentioned grammatical category. The results of the research may be used in
primary schools in teaching the Romanian language to Hungarian speaking students.
Keywords: bilingualism, grammatical categories, grammatical number, language use.

1. The Hungarian Language in Europe. The Hungarian language belongs to the Finno-Ugric language family. It is the official language in Hungary. Outside Hungary, the
language is spoken in Slovakia, western Ukraine (Carpathian region), central and western Romania (Transylvania), northern Serbia (Vojvodina), northern Croatia and northern
Slovenia.
1.1. The Functioning of the Hungarian Language in Romania (Transylvania). According to the latest census, the population of Romania in 2011 was 20,121,641 people.
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Most of the inhabitants of the country declared themselves to be Romanians (89% or
16, 792, 868 people). The largest national minority in the country are the Hungarians,
who make up 6.5% of the population (1,227,623 people – 19% of the population of
Transylvania). In Transylvania, Hungarians live in the Szekler region (Hargita, Covasna
counties, partly in Mures), where they constitute the majority; in Partium, where the ratio
of Hungarians and Romanians is more or less balanced (Bihor, Satu Mare, Salaj counties), as well as in interethnic zones where the Hungarian population is a minority (Alba,
Hunedoara, Sibiu). The Csango dialect of the Hungarian language is also used in the
historical zone of Moldova, in Bacau county (Batizán 2009: 3). The official language is
the Romanian (W1.). The second most common regional language in the country is the
Hungarian. In July 1995 Romania signed, and in May 2008 ratified the European Charter
for Regional or Minority Languages. According to this document, the regional languages
include the languages traditionally used on the territory of the state by citizens who form
a group that is smaller in number than the rest of the population of this state and differ
from the official languages of this particular state. Thus, Hungarian has the status of an
official language, along with Romanian, in regions where Hungarians make up over 20%
of the population.
1.2. School Education for National Minorities in Romania. Article 10 of the Law of
National Education of Romania (W2.) states that all citizens are obliged to learn the official language of the country (Romanian). The study of the Romanian language is compulsory at all levels of school education, from grades 1 to 12. Therefore, the curriculum
must include enough Romanian language lessons, and the authorities must ensure that
the necessary human and financial resources are available for this. However, learning and
mastering the Romanian language still presents a challenge for the Hungarian-speaking
population of Romania, especially in regions dominated by the Hungarian population
(Papp 2019: 9). The reasons for this are the lack of Romanian language environment,
not proper language teaching methods and materials. But the main reason for difficulties
in learning the Romanian language still remains the typological difference between the
languages.
2. Bilingualism and Interlingual Errors. The use of both languages in communication, mixed population and interethnic marriages, language learning in the school lead
to the emergence of individual and collective bilingualism, to the possession of two or
more languages and their use depending on the conditions of verbal communication. It is
believed that the smaller is the typological distance between the mother tongue and the
target language, the greater is the degree of their similarity and the smaller is the likelihood of interference. If the languages are not related, then there will be more cases of
automatic transfer, and, therefore, learners make interferent errors. Since Romanian and
Hungarian are completely different from each other typologically, Hungarian speakers
rely on the rules of their native language when learning Romanian, which leads to the
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appearance of so-called interference or negative transfer. H. Douglas-Brown (1980:
170) defines linguistic errors as “a noticeable deviation from the adult grammar of a
native speaker, reflecting the interlanguage competence of the learner”. Therefore, interference errors are errors that appear as a result of the influence of the native language
system on the process of mastering another language.
2.1. Grammatical Category of Number in Hungarian vs. in Romanian. One of the
most common interference errors on the syntactic level among Hungarians learning Romanian is the misuse of the form of the number of nouns when expressing a certain or
indefinite number: H u. öt könyv ʽfive book’ – R o. cinci cărți ʽfive books’. Also, in the
Hungarian language – unlike in Romanian – the names of paired parts of the human
and animal bodies, parts of clothing, items consisting of two parts are used only in the
singular. Words in this group designate countable objects, consisting of two symmetrical
parts. In Hungarian, grammatically they are denoted as one whole: H u. kék a szeme ʽher
eye is blue’ – R o. ochii ei sunt albaștri ʽher eyes are blue’.
H u. fáj a lábam ʽmy leg hurts’ − R o. mă dor picioarele ʽmy legs hurt’
H u. a nadrag rövid ʽthe pants is short’ − R o. pantalonii sunt scurți ʽthe pants are
short’
When it comes to one eye, tooth, etc., the words fél ’half’, egyik ’one of’, are used,
while in Romanian the indefinite article un ∕ o is used, followed by a noun in the singular:
H u. fáj az egyik fogam − R o. mă doare un dinte ’one of my tooth hurts’
3. Analysis of the Interferent Mistakes in the Grammatical Category of Number.
The aim of this work is to analyze the mistakes made by students when using the form
of the number of nouns with definitions expressing a certain or indefinite number. The
assignments were compiled for the 4th grade pupils of the Szent László Római Katolikus
Teológiai Líceum (Szent László Roman-Catholic Theological Lyceum) in the city of
Oradea, where Romanian-speaking population predominates. In May 2019, fifteen students were offered four tasks. The description of the exercises can be found in the Annex.
During the analysis of the works, the following errors were identified in the use of the
form of the number of nouns with definitions expressing a certain or indefinite number.

Exercise 1
•
1

frumos, albaștri (x2) (beautiful [sg.]1, blue [pl.]) → frumoși, albaștri (beautiful,
blue [pl.])

Abbreviations list: Acc. = accusative case; def. sub. = definite subject; indef.sub. = indefinite subject;
fem. gen. = feminine gender; mas. gen. = masculine gender; num.= numeral; sg. = singular, pers.
= person; pers. pron. = personal pronoun; pl. = plural; uncor. = uncorrect; unstr.= unstressed; vb. =
verb.
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As mentioned in 2.1, in the Hungarian language, unlike in Romanian, words denoting
body parts are always used in singular. In this exercise, only 1 option from the give, was
correct − the one containing both the adjective and the subjective in plural. The other
two options contained the adjective in singular and the subject in plural or vice versa. In
this case, the adjective singular number confused the students and automatically lead to
an interlingual error.

Exercise 2
•
doare (vb. 3. sg.) dinții (x3) ’his teeth hurt’ → îl dor dinții ’his teeth hurt’
•
îl doare urechile (x2) ’his ears hurts’ → îl dor urechile ’his ears hurt’
The cases are similar to the ones in the previous exercise. In this task, the students
not only had to choose the correct form of the verb, but also to write down the sentence.
Some students chose to write îl doare capul ʽhis head aches’, which is absolutely correct.
Some chose to write urechile ʽears’ and dinții ʽteeth’ which led to wrong agreement.
Like in the previous exercise, the mistakes were caused by the very different language
systems of Hungarian and Romanian and cognitive issues (e.g., different perceptions and
divisions of the space) (Both 2014).

Exercise 3
•
No mistakes were made.
This exercise proved to be very effective, since the students had to correct the given
sentence. The task itself and the sample helped them to understand and compare the use
of the category of number in their native language and in Romanian.
The greatest difficulties for the students were caused by the last, 4th exercise, in
which there was no sample:
1. Acum îl (pers. pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) doare (vb. 3 pers., sg.) labele (def.
sub. pl., fem. gen.). → Acum îl (pers. pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) dor (vb. 3
pers., pl) labele (def. sub. pl., fem. gen.).
2. Acum îl (pers. pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) doare (vb. 3 pers., sg.) lăbuțele
(def. sub. pl., fem. gen.). → Acum îl (pers. pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) dor
(vb. 3 pers., pl) lăbuțele (def. sub. pl., fem. gen).
3. Acum doare (vb. 3 pers., sg.) piciorii (uncorr. def. sub. pl., mas. gen.).→ Acum
îl (pers. pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) dor (vb. 3 pers., pl.) picioarele (def. sub.
pl., fem. gen.).
4. Acum doare (vb.3 pers., sg.) tălpi (indef. sub. pl., fem. gen.). → Acum îl (pers.
pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) dor (vb. 3 pers., pl.) tălpile (def. sub. pl., fem.
gen.).

Interlingual Errors Caused by Mother-tongue Interference 
5.

6.
7.
8.

9.
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Acum îl (pers.pron., unstr., 3 pers.sg., Acc.) doare (vb.3 pers., sg.) două (num.,
fem. gen..) picioare (indef. sub. pl., fem. gen.). → Acum îl (pers.pron., unstr.,
3 pers. sg., Acc.) dor (vb. 3 pers., pl.) 2 (num., fem.gen..) picioare (indef. sub.
pl., fem. gen.). (x2)
Acum îl (pers. pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) doare (vb.3 pers., sg.) picioarele
(def. sub. pl., fem. gen.). → Acum îl (pers.pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) dor
(vb. 3 pers., pl.) picioarele (def. sub. pl., fem. gen.).
Acum îl (pers. pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) doare (vb. 3 pers., sg.) picioare
(indef. sub. pl., fem. gen.). → Acum îl (pers. pron., unstr., 3 pers.sg., Acc.) dor
(vb. 3 pers., pl.) picioarele (def. sub. pl., fem. gen.).
Acum îl (pers.pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) doare (vb.3 pers.,sg.) două (num.,
fem. gen.) piciori (uncorr. indef. sub. pl., mas. gen.). → Acum îl (pers.pron.,
unstr., 3 pers. sg., Acc.) dor (vb. 3 pers., pl.) 2 (num., fem.gen..) picioare (indef.
sub. pl., fem. gen.). (x2)
Acum îl (pers. pron., unstr., 3 pers.sg., Acc.) doare (vb.3 pers.,sg.) urechile (def.
sub. pl., fem. gen.). → Acum îl (pers. pron., unstr., 3 pers. sg., Acc.) dor (vb. 3
pers., pl.) urechile (def. sub. pl., fem. gen.).

As seen above, the last exercise was the most difficult for the students. Here not only
the grammatical category of number caused problems, but also the lack of the indefinite
personal pronoun: acum doare tălpi. The reason for this is that the last one does not exist in the Hungarian language. Mistakes like uncorrect forms of plural or the gender of
nouns were also made. In the Romanian language, nouns are of 3 genders (masculine,
feminine, neutral), and it is very complex, since the gender of the noun may change in
the plural form. This causes difficulties, because in the Hungarian language no phonetic
or morphological changes occur, only the suffix ‑k is added:
Ro: picior (sg., masc. gen.) – picioare (pl., fem. gen.) ↔ Hu: láb – lábak.
Also there is a need of grammar agreement when nouns are used with adjectives:
Acum îl doare două (num., fem. gen.) piciori (uncorr. indef. sub. pl., mas. gen.) → Acum
îl dor două (num., fem.gen..) picioare (indef. sub. pl., fem. gen.). In Hungarian in such case
no gender agremeent between the adjective and the noun occurs: Most fáj két lába.
4. Conclusions. The types of bilingualism and patterns of language use are very diverse
among the Transylvanian Hungarians. According to a recent research, approximately
65% of Transylvanian Hungarians use Romanian daily, and only 25% use it relatively
rarely (Horváth−Toró 2018: 176). Despite the natural bilingual environment and learning Romanian from an early age, the acquisition of certain grammatical categories continues to cause difficulties for Hungarian learners. After analyzing the work, I concluded
that mistakes in the use of the form of the number of nouns with definitions expressing
a certain or indefinite number are present in the works of all students without exception.
The same type of error is also the most frequent (61%). Other frequent errors were the
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misuse or omission of the unstressed form of the personal pronoun of the 3rd person in
the accusative case (13%), as well as incorrect definition or use of the gender of nouns
(24%), but the analysis of the se types of errors was not the purpose of this work. Excellent results were obtained in exercise No. 3, where students had to correct sentences. No
student made any mistakes in this exercise.
The above errors were caused by negative transfer, namely due to the traditional use
in the Hungarian language of the singular number of nouns with definitions expressing
a certain or indefinite number. Gender, case and number are categories inherent in every
noun in Romanian, so they need to be learned along with the noun. The study has shown
that one of the effective methods of correcting negative transference in the study of this
topic is targeted study, in which students: analyze L2 → compare L1 and L2 → independently correct mistakes.
Also I would like to thank the teacher of the 4th grade, Anita Biró, and the students for
making this research possible and wish them excellent results in their language learning
process.

Misuse of the form of the number of nouns
Misuse or omission of the unstressed form of the personal
pronoun
Incorrect definition or use of the gender of nouns

Annex. The Exercises
1.

Încercuieşte răspunsul corect circle the correct answer’: (The interferent opt‑
ions are given in underlined bold)
A.
B.
A.

Mă doare ʽit aches ’
Mă dor ʽit ache’
Frumos, albastru ʽbeautiful, blue- sing.’

Interlingual Errors Caused by Mother-tongue Interference 

2.

B.
C.

Frumoşi, albaştri ʽbeautiful, blue- pl.’
Frumoşi, albastru ʽbeautiful-pl., blue- sing.’

A.
B.

Ne doare ʽ it aches ’
Ne dor ʽit ache’

Încercuieşte răspunsul corect. Scrie propoziţia ʽcircle the correct answer.
write the sentence’
A.
B.

3.
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Îl dor ʽit ache’
Îl doare ʽit aches’

Corectează propoziţiile după model ʽcorrect the sentences by the sample’:
Mă doare dinţii. – Mă dor dinţii. ʽmy teeth hurts- my teeth hurt’

Mă dor capul. ʽmy head ache’ mă doare capul
Te dor piciorul. ʽ your legs hurt’ te doare piciorul
Îl doare urechile. ʽhis ears hurt’ îl dor urechile
4.

Priveşte desenele. Descrie ce îl doare pe fiecare animal ‘look at the pictures.
Write down what hurts each animal. start like this: It’s a bunny. He lives in the
field. Once a dog … Now his ear hurts.’
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Possible answers:
•
•
•
•

Acesta este un cal. El trăiește în ogradă. Odată un lup l-a mușcat. Acum îl dor
două picioare. (This is a horse. It lives in the yard. Once it was bitten by a wolf.
Now two of his legs hurt.)
Acesta este un urs. El trăiește în pădure. Odată el a căzut în capcană. Acum îl
doare o lăbuță. (This is a bear. It lives in a forest. Once it fell into a trap. Now
its paw hurts.)
Aceasta este o pisică. Ea trăiește în casă. Odată a mușcat-o un câine. Acum o
doare coada. (This is a cat. It lives in a house. Once it was bitten by a dog. Now
its tail hurts.)
Acesta este un câine. El trăiește în apartament. Odată un alt câine l-a mușcat.
Acum îl doare urechea. (This is a dog. It lives in a flat. Once it was bitten by
another dog. Now its ear hurts.)
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DIALEKTOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

A középpalóc nyelvjárás jellegzetességeinek
megjelenése a különböző korosztályú beszélőknél
Kovács Antónia
Eötvös Loránd Tudományegyetem
mokica1997@gmail.com
Kutatásomban a palóc nyelvjárási régióban, Mátraballa községben azt vizsgáltam,
hogy mennyire oszlanak meg a nyelvjárás sajátosságai az egyes korosztályokban. Ös�szesen húsz adatközlővel készítettem hangfelvételt, és négy korosztályba osztottam
őket: 80 évnél idősebbek, 60 és 70 év közöttiek, 43 és 55 év közötti korosztály és a 30
évesnél fiatalabbak. Minden korosztályból öt-öt adatközlőtől gyűjtöttem anyagot. Előzetes hipotézisem az volt, hogy az 55 évnél fiatalabb résztvevők beszédében kevésbé
lesznek jelen a település nyelvhasználatára jellemző nyelvjárási jellegzetességek, mivel ők többnyire naponta ingáznak, a környező városokban dolgoznak vagy tanulnak.
Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 60 év körüli korosztálynál valóban meghúzhatunk egy képzeletbeli vonalat, eddig terjed ugyanis a nyelvjárási
sajátosságok szinte kivétel nélküli előfordulása. Minél fiatalabb volt az adatközlő, akivel beszéltem, annál kevesebb nyelvjárási jegyet vettem észre a beszédében.
Kulcsszók: középpalóc nyelvjárás, dialektológia, látszólagosidő-vizsgálat, nyelvi
változás.

1. Az adatgyűjtés módszertana. Kutatásomban a palóc nyelvjárási régión belül, Mátraballa községben azt vizsgáltam, hogy mennyire jellemzőek a nyelvjárási sajátosságok
az egyes korosztályokban. Összesen 20 adatközlőm volt, akiket négy korosztályba osztottam: 80 évnél idősebbek, 60 és 70 év közöttiek, 43 és 55 év közöttiek és a 30 évesnél
fiatalabbak, minden korosztályból öt-öt személytől gyűjtöttem anyagot. Az adatgyűjtést több módon végeztem. Egyrészt (fél és egy óra közötti időtartamban) hangfelvételt készítettem egy kötetlen interjúról. Itt még nem irányítottam a beszélgetést, hogy
feloldódjanak az adatközlők, illetve egyéni nyelvjárási jegyeik felszínre kerülhessenek.
Ezután Gréczi-Zsoldos Enikő egy tanulmánya (2016) alapján tettem fel olyan kérdéseket, amelyekkel az egyes nyelvjárási jelenségek megfigyelhetők voltak. Ezután megismételtem a beszélgetést, de ekkor már próbáltam irányítani, olyan témákra terelni a
beszélgetést, ahol jobban felbukkanhatnak a nyelvjárási jegyek, esetenként igyekeztem
visszakérdezni, illetve az idősebbektől azt kértem, hogy a régi szokásokról meséljenek.
Résztvevő megfigyelést is alkalmaztam, hiszen főleg a fiatalabb korosztályokban tapasztaltam, hogy mivel tudták, hogy hangfelvétel készül róluk, sokszor a köznyelvi norma
szerint igyekeztek beszélni. Előzetes hipotézisem az volt, hogy az 55 évnél fiatalabb
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résztvevők beszédében kevésbé lesznek jelen a területre jellemző nyelvjárási jellegzetességek, mivel ők többnyire naponta ingáznak, a környező városokban dolgoznak vagy tanulnak. Ezt a korábban hasonló a témában született munkák tanulságára: Gréczi-Zsoldos Enikő (2016) Pelczéder Katalin (2016) és Hegedűs Attila (2005) kutatására
alapoztam.
2. A középpalóc nyelvjáráscsoport sajátosságai
2.1. Magánhangzók. Juhász Dezső megállapítása szerint a középpalóc nyelvjárás magánhangzórendszere 8:8-as, azaz a zárt ë és az ē hanggal együtt összesen 8 rövid és
8 hosszú magánhangzó található benne (2001: 282). Utóbbi már az 50-es, 60-as években,
az MNyA készítésének idején is megszűnőben volt, és később Imre Samu is úgy írt a
jelenségről, hogy „erősen pusztuló, kihalóban levő sajátság”. (Imre 1971: 350). A köznyelvi a hang helyett a területen jellemző az illabiális ȧ, az á helyett pedig a nyelvjárási
ā. (Juhász 2001: 282) Az í, ú, ű hangok változatlanok: az ú fonéma helyén a rövid u
ritkán fordul elő, az ű, valamint í helyén pedig soha nincs ü, illetve i. Szóvégen azonban
gyakori az ú, ű helyetti ó, ő hang ejtése. Zárt í-ző szavak a középpalóc nyelvjárásban
csak szórványosan bukkannak fel (Juhász 2001: 282–283). Az ö-zés nem jellemző ezen
a területen, kivéve néhány olyan esetet, ahol az előző szótag hatására változik a hang
(például: őköt ~ őket, tövöstő ~ tövestől), ehhez hasonlóan nincs l előtti labializáció sem.
Az illabiális megoldások gyakoriak, ide tartozik az is, hogy az ü hang helyén többször
fordul elő i hang (Kálmán 1994: 81). Szintén ehhez a jelenséghez tartozik és igen gyakori eset, hogy az ű fonéma helyett í hangot ejtenek a beszélők (Imre 1971: 350).
2.2. Mássalhangzók. A középpalóc nyelvjárás mássalhangzórendszere megegyezik a
köznyelvével, egyedül a ly hang kiejtésében vannak különbségek, hiszen ez ezen a területen önálló hangnak számít, ami az ly-nal írt szavaknál és az l+j hangkapcsolatoknál általában következetesen látszik (Juhász 2001: 283). A j hang szabad fonéma, de bizonyos
esetekben az r hang után ny-nek ejtik (varnyú). A szótagzáró l hang tőszavakban gyakran
kiesik pótlónyúlással, főleg az ol, öl hangkapcsolatokban: vóna, nyóc, vőgy, ződ, kócs.
Gyakori a t, d, n és l hangok i fonéma előtti palatalizált ejtése: szeretyi, gyijó (Juhász
2001: 283). Azonban ez Imre szerint nem általános, hanem morfémához kötött jelenség
(1971: 350). A meg- igekötő g-je teljesen hasonul az ige szókezdő mássalhangzójához
(Juhász 2001: 283).
2.3. Főbb alaktani jelenségek. Juhász Dezső szerint a középpalóc nyelvjáráscsoportra
jellemző, hogy a „köznyelvben é–e váltóhangot mutató tövek szinte kizárólag az egy
szótagú morfémákban jelentkeznek” (Juhász 2001: 283), illetve jellemzőek az olyan
névszótő típusok, mint a kēz – kezet (Juhász 2001: 283). Gyakori a szekér – szekeret
típus is, melyben e megfelelés van. Az a, e végű névszótövek -ért, -ig, -é toldalékos
alakjaiban nincs magánhangzónyúlás (Juhász 2001: 283). A szavak tővéghangzója a
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tárgyrag előtt, -k többesjel és birtokos személyragos relatív tövek után mindig középzárt.
A -val/-vel rag v fonémája nem hasonul a szótő véghangzójához. A -ból/-ből rag általánosan -bó/-bő alakú, a -hoz/-hez/-höz ragoknak pedig -ho/-he/-hö az alakja. A főnévi
igenév képzője a -nyi, de az innya alakban még a veláris változat fordul elő. A -nyi ragot
használják -ékhoz vagy -éknál jelentésben is, a -nó/-nő ragot pedig -éktól jelentésben. Ez
a tulajdonneveknél az -ék jelhez is kapcsolódhat. Mind felszólító módban, mind pedig
kijelentő módú, jelen idejű igék tárgyas ragozásánál gyakoriak a taníjja típusú alakok
(Imre 1971). Az E/3 birtokos személyjelnél az -a és a -ja, illetve az -i/-ji alak is megtalálható. A T/3 személyű birtokos személyrag leggyakoribb formája -ok, -jok, -ik, -jik, -ök,
-jök. A T/1 személyű -unk/-ünk birtokos személyrag és igerag -ónk/-őnk alakú. Jellemző
tárgyas ragozásnál T/1-ben, hogy a -juk ragból kiesik a j hang (Juhász 2001: 283).
3. Tapasztalatok az adatgyűjtés során
3.1. A magánhangzók. Gyűjtésem során a legfontosabb eltérés, amit felfedeztem, az
volt, hogy a hosszú ē hang már egyetlen adatközlőmnél sem jelent meg. A zárt ë hang
vizsgálatakor azt tapasztaltam, hogy a 80 évnél idősebb korosztályban még általános a
használata a lélëk, valamint a lelkëd szó második magánhangzója helyén. A 80 évnél
fiatalabb korosztályokban már nem mindenkinél lehetett észrevenni: a 60 és 70 közötti
adatközlők közül a 64 éves nőnél teljesen hiányzott, a lélëk szóban szerepelt a többi
adatközlőnél, a lelkëd szó második magánhangzójánál egy 71 és egy 65 éves férfinél
lehetett megfigyelni. Mindkét magánhangzónál a nyelvjárási ejtést használta a 68 éves
női adatközlőm. A 40 és 55 év közöttieknél csupán egy 47 és egy 55 éves férfi beszédében volt jelen mindkét szó második magánhangzójánál. A zárt ë hang tehát ebben és
a 30 évnél fiatalabb korosztályban már nem tér el, legtöbb helyen nem is lehet érezni a
különbséget a köznyelvi e-hez képest. Hasonló mértékben tapasztaltam a csészë szónál
is az említett jelenséget. Azok közül, akik a „Mi az a kis füles edény, amiből teát vagy
kávét isznak?” kérdésre ezt válaszolták, csupán a három 80 év feletti nőnél fordult elő.
Érdekes megfigyelni, hogy azoknál, akiknél már a többi köznapi szóban nem jelentkezett ez a sajátosság, megvolt a rég ismert személyek nevében, például a 64 éves női
adatközlőm amikor az esküvőjükről beszélt, említette „Ëmër neném”-et, ahol a név két
magánhangzója nyelvjárási ejtéssel szerepelt. Ennek oka az lehet, hogy akkor így hallotta a nevet az idősebbektől, és így tanulta meg.
A köznyelvi a helyett ejtett illabiális ȧ, illetve az á helyett a nyelvjárási ā hangok ejtése (1. ábra) minden korosztálynál megjelenik, csupán az erősségben vannak eltérések.
Az idősebbeknél szinte megegyezik az ó hang ejtésével az á hangé: „Megyünk Bȧlló̬ra
kȧpó̬nyi”, az a hang pedig illabiális a köznyelvihez képest: „Úgy elverlek ȧ kȧpȧnyelvel,
hogy arró’ kódúsz”. A 60 és 70 év közötti adatközlőknél már kevésbé, de még mindig
különbözik a köznyelvitől az á hang ejtése: lāmpāt (’lámpát’), magāba (’magába’). Az
55 és 43 közötti, valamint a 30 évesnél fiatalabb adatközlők beszédében is jelen van még
elvétve a különbség a köznyelvi á hanghoz képest, de már nem minden szóban és közel
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sem olyan mértékben, mint az idősebb korosztályoknál. Az illabiális ȧ hang a 80 évnél
idősebb korosztályban még általános, hiszen például a szȧlmȧ szó mindkét magánhangzója eltér a köznyelvitől. A 60 és 70 év közötti adatközlőknél már nem ennyire következetes az ejtés: csak a szó első magánhangzója tér el egy 68 éves nő, egy 68 és egy 71
éves férfi beszédében (szȧlma), illetve egy 65 éves férfi esetében a hȧjnȧl szó mindkét
magánhangzójánál. Ez az adat az ennél fiatalabb korosztálynál a gyűjtésem során egy
adatközlőnél különült el ezekben a szavakban a köznyelvitől, azonban már nem olyan
erősen, mint az idősebbeknél. A 30 évesnél fiatalabb korosztályban pedig már csak egy
19 éves férfi adatközlőmnél volt ez meg a vizsgált szavakban.
1. ábra
Az illabiális ȧ és nyelvjárási ā előfordulása
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80 évnél idősebb 60 és 70 év közötti 39 és 55 év közötti 30 évnél fiatalabb

Korosztályok
nyelvjárási ā

illabiális ȧ

A szóvégén lévő ú, ű hang helyetti ó, ő a 80 évnél idősebb korosztályban még minden
esetben előfordult, legtöbbször a gyűrő, sűrő, tő, éző vagy íző szavakban, ezeket azonban
nem a kérdőíves gyűjtés, hanem a szabad beszélgetés alkalmával sikerült megfigyelnem,
akkor ugyanis az adatközlők nem figyeltek annyira a helyesnek tartott beszédre. A 60
évesnél idősebbeknél ez már csak elvétve van meg két adatközlőm beszédében. A 43 és
55 év közötti csoportban, illetve a 30 év alattiaknál már egyáltalán nem lehet az eltérést
megtalálni, ahogy a 2. ábra is mutatja. Érdekes jelenség, hogy néhány esetben a sűrű szó
utolsó magánhangzóját nem teljesen ű-nek és nem is teljesen ő-nek ejtették, érezhető
volt ugyanis egy enyhe diftongus, például egy 84 éves női adatközlőmnél a sűrűő szóban. Juhász Dezső szerint ezeknek a fonémáknak helyén a rövid párjuk ritkán fordul
elő (2001: 282), azonban a „Ha a gabona megérett, mi lesz a szemet borító hártyából?”
kérdésre az idősebb korosztályokból többen is úgy válaszoltak, hogy röviden ejtették az
ocsú szó végén az u hangot: egy 68 éves férfi és egy szintén 68 éves nő, egy 47 valamint
egy 55 éves férfi. A többi adatközlő erre a kérdésre nem adott releváns választ.
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2. ábra
Az ű hang helyetti ő, illetve az ú helyetti ó ejtése szóvégen
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A söpör ~ sëpër párnál érdekes dolgot fedeztem fel: minden korosztályban általánosan a seper alakot használták, ahol az e hang már minden esetben köznyelvi volt. Azonban a 43 és az egyik 20 éves nőnél az erre vonatkozó kérdésekre eltérő választ kaptam:
ha össze kell söpörni, akkor a söpör, viszont hogyha le kell valamit söpörni az erkélyről,
akkor a seper alakot használta (3. ábra).
3. ábra
A söpör ~ seper alakok előfordulása
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A vizsgált területen előfordultak olyan szavak, amelyekben az adatközlők a felső
nyelvállású palatális magánhangzókat illabiálisan ejtették, így például az ü hang helyett
i-t: fil (’fül’), kilső (’külső’), de ezek is leggyakrabban a 60 évestől idősebbeknél jelennek meg, az 55 évnél fiatalabb korosztályban már egyáltalán nem jellemző.
3.2. A mássalhangzók. Az ly és j különbségét a kérdőív kérdéseivel igyekeztem feltárni: három kérdésre három ly-nal írt szót vártam az adatközlőimtől: a derelyét, a bé‑
lyeget és a [valaminek a] helyét. Itt érdekes eltérést tapasztaltam nemcsak a korosztályok között, hanem ugyanannál a személynél az egyes szavakban ejtett ly között is.
Általánosságban elmondható, hogy az 55 évnél fiatalabb korosztályban már egyáltalán
nincs meg ez a nyelvjárási sajátosság. Az ennél idősebb adatközlőknél maga a jelenség
megvan, csak nem következetesen, tehát nem minden vizsgált ly-nal írt szóban. Így
például a bélyeg és a helye szavaknál van ejtésbeli eltérés a köznyelvihez képest egy
84 és egy 81 éves nő, egy 68 éves férfi és egy szintén 68 éves nő, egy 80 éves nő, valamint egy 88 éves férfi beszédében, de egyiküknél sincs a derelye szóban. Volt olyan
adatközlőm is, egy 64 éves nő, akinél ez a jelenség csak a derelye szónál volt enyhén
észrevehető, de olyan is, akinél a derelye és a helye szavaknál lehetett érzékelni az eltérést a köznyelvihez képest: egy 65 éves férfi adatközlőmnél. Fontos megjegyezni azt
is, hogy bár Juhász Dezső szerint az l+j hangkapcsolatoknál is következetesen látszik
ez a jelenség (2001: 283), jelen kutatás során egyik adatközlőmnél sem tapasztaltam a
ly hangot ezeken a helyeken. A jelenségnek ez az érdekes megoszlása a nyelvjárás változását jelezheti, hiszen azoknál, akik kevesebbet mozdultak ki a faluból életük során,
következetesebben van meg a jelenség az ly-nal írt szavaknál, mint azoknál, akik már
más településen dolgoztak, vagy tanultak.
Számos adatközlőnél, de kizárólag a 60 évesnél idősebbek körében találkoztam az
r hang utáni j helyett ejtett ny hanggal, de például a përnye szót minden korosztályban
használják azonban már mindkét e hang köznyelvi. Fontos még megjegyezni, hogy
azok közül, akik a „Mi a neve az utoljára, frissen kaszált fűnek?” kérdésre releváns
(sarjú) választ adtak – összesen 8 adatközlő – két személy kivételével a sarnyú alakot
használták. A j hangnak van még egy érdekes változata, amely minden korosztályban
jellemző: a jön ige kezdőhangja számos esetben alakul gy hanggá (gyövök, gyött, gyön,
gyönnek).
Az l hang kiesése az -ol/-öl hangkapcsolatban (4. ábra) nagyon gyakori, így a nyóc,
vót, ződ, vőgy, alakok bizonyos változatossággal minden korosztályban előfordulnak.
A 80 év fölöttieknél egy enyhe ou diftongust lehet érezni azokon a helyeken, ahol ol
hangkapcsolat van a köznyelvben: nyouc, vóuna, hozzad mā a kóucsot. Ezen felül bár
Juhász Dezső szerint (Juhász 2001: 282.) ez a jelenség csak tőszavakban figyelhető meg, mégis szinte általánosnak tekinthető a töltöttkáposzta helyetti tőtöttkáposzta
alak. Az -ul hangkapcsolatnál azonban már a 80 évnél idősebb adatközlők kivételével
nincs meg ez az eltérés a köznyelvihez képest, ami azt mutatja, hogy ez a sajátosság
is eltűnőben van.
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4. ábra
Az l hang kiesése az ol/ul hangkapcsolatokban
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80 évnél idősebb 60 és 70 év közötti 39 és 55 év közötti 30 évnél fiatalabb
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Ma is általános jelenség még a t, d, n és l hangok i fonéma előtti palatalizált ejtése
a 80 évesnél idősebb korosztályban, de gyakori a 60 évnél idősebbeknél is, például a
főggyi, engegyik, tajicska szavakban. Utóbbi egyébként előfordul a fiatalabb korosztályoknál is, aminek talán az lehet a magyarázata, hogy ez egy olyan szó, amelyet a falusi
életen kívül nem sokszor használtak, és így a nyelvjárási alak megmaradt a nyelvhasználók beszédében („Vittem mamámnak a tajicskát.”).
A középpalóc nyelvjárásra jellemző, hogy a -meg igekötő g-je hasonul az ige
szókezdő mássalhangzójához (Juhász 2001: 283). Ezt jelen kutatás is alátámasztja,
hiszen ez a jelenség minden korosztályban minden vizsgált adatközlőnél előfordult
valamilyen formában: mehíták (’meghívták’), mennézni (’megnézni), mevvertem
(’megvertem’), mellásd (’meglásd’), meffog (’megfog’), mevver (’megver’), mem‑
mond (’megmond’).
3.3. Főbb alaktani sajátosságok. Mint a magánhangzókkal foglalkozó részben említettem, a hosszú ē hang már nem jelenik meg a mostani beszélőknél, így már nem létezhetnek az olyan névszótőtípusok sem, mint a kēz – kezet, melyről Juhász még említést tett
(2001: 283).
Gyakori azonban a szekér – szekeret típus, melyben e megfelelés van. A 80 évnél idősebb korosztálynál általánosak a szeker, tehen, vereb, level, nyel (kȧpȧnyelvel) alakok,
de az olyan szavak, mint az eger, előfordul a fiatalabb személyeknél is. Itt is elmondható
tehát, hogy a 60 év fölötti korosztály nyelvhasználatában van meg leggyakrabban a jelenség (levelbe, szekervel, eger, [kapa]nyel) azonban előfordult még a fiatalabb korosztályban is (5. ábra).
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5. ábra
A szekér: szekeret típusú szavak
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A fajé, fajig, anyjaé, öccsejé alakok, vagyis az a, e végű névszótövek -ért, -ig, -é
toldalékos alakjaiban a magánhangzó nyúlás hiánya általános a 80 évesnél idősebb adatközlőkig, a 70 és 60 év közötti adatközlőknél már nem ilyen gyakori, csupán a 3 férfi
beszédében volt jelen. Az eggyel fiatalabb korosztályban két férfinél, (egy 47 és egy 55
évesnél) tapasztaltam ezt, a 30 év alattiaknál pedig már egyáltalán nem találkoztam vele
(6. ábra).
6. ábra
A fajé típusú alakok
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Az azokat szó helyett az azokot, az őket helyett az őköt, a titeket helyett pedig a tyíkte‑
kët forma használata ma a 60 és 70 év közötti korosztály alatt már nem jellemző, afölött
viszont általános, illetve egy 65 éves férfi adatközlőm használta a mamádékot szóban.
A lábval, kalapval, edényvel, újságval alakok vizsgálatom szerint a 80 évnél idősebb korosztályban jellemző nyelvjárási sajátosságok. Ebben a csoportban is volt azonban olyan, aki a kérdőívezésnél a „Mivel hajtjuk a biciklit?” kérdésre köznyelvi választ
adott, míg az adatgyűjtés többi részében már nem hasonult a -val/-vel rag v-je a szótőhöz
(menyasszonyval). A 60 és 70 év közötti adatközlőknél elvétve – például egy 65 éves
férfinél a kapenyelvel, egy 68 éves férfinél pedig az evvel szóban –, az annál fiatalabb
adatközlőknél pedig már egyáltalán nem jelenik meg ez a nyelvjárási sajátosság.
A -ból/-ből rag ma is legnagyobb részt -bó/-bő alakban jelenik meg minden vizsgált
korosztály beszédében: fábó, tökbő, szobábó. A köznyelvi alakot csupán egy 43 és 55 év
közötti, valamint egy 30 évesnél fiatalabb adatközlőmnél tapasztaltam, illetve a „Miből
készül az a dísz, amire a gyerekek halottak napja környékén arcot szoktak faragni és világít?” kérdésre a tökből alakot használta egy 68 éves nő adatközlőm, aki a többi esetben
a nyelvjárási alakot alkalmazta.
A -hoz/-hez/-höz helyetti -ho/-he/-hö toldalékos alakok már csak személynévhez kapcsolva vannak elvétve jelen a fiatalabb korosztályban, az idősebb korosztályban viszont
még tapasztalható a jelenség közneveknél is (7. ábra). Azonban ez a forma is erősen eltűnőben van, hiszen a fiatalabbak közül mindössze ketten használták még, ők is csak ritkán.
7. ábra
A -ho/-he/-hö toldalékok előfordulása személy- és közneveknél
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Közneveknél

A -nyi képző a főnévi igenév végén a 80 év feletti korosztálytól 60 éves korig általános (kinyitnyi, ennyi, vëtnyi, aratnyi). Ezekben a korosztályokban többnyire még az
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innya alak is jellemző. A fiatalabb korosztályokban egy 47 éves férfi adatközlőn kívül
már nem találkoztam ezzel a formával.
A Sanyiéknyi, Mari nenényi alakokat következetesen használják a 80 évnél idősebb
korosztályokban, sőt két fiatalabb – 55 és 53 éves – férfi adatközlőnél is találkoztam még
ezzel az alakkal a résztvevő megfigyelés során. Nem tapasztaltam viszont egyik korcsoportban sem a köznyelvi -éktól ragot -nó/-nő alakban.
A taníjja, szoríjja stb. alakok a 80 évnél idősebb korosztálytól eltekintve csupán elvétve, nagyon ritkán fordulnak elő: egy 47, egy 68 és egy 71 éves férfi adatközlőnél
találkoztam a segíjjé má’ alakkal a résztvevő megfigyelés során.
Az E/3 birtokos személyjelnél az -a és a -ja, illetve az -i -ji alak is megtalálható ma is.
Így a veji, szëmi, fili, feleségi alakok 60 évesnél idősebb adatközlőknél általánosak, egy
55 éves férfi adatközlőnél fordult még elő a fénképi és a füli szavakban, viszont az ennél
fiatalabb adatközlőknél már egyáltalán nem találkoztam vele (8. ábra).
8. ábra
A nyelibe típusú szavak előfordulása
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Mint említettem, a T/3 személyű birtokos személyrag leggyakoribb formája -ok, -jok,
-ik, -jik, -ök, -jök, így az apjok, kompérjok, kertyik alakok szintén a 80 évnél idősebb
adatközlőknél fordulnak elő rendszeresen, az ennél fiatalabb korosztályokban már ez a
ragozási sajátosság kevéssé, vagy egyáltalán nem jellemző.
Az -unk/-ünk helyetti -ónk/-őnk ragok már csak a 80 évesnél idősebb korosztályoknál
jelennek meg, ennél fiatalabb korcsoportból csak egy 68 éves férfi adatközlőnél fordult
elő a vakondónk szóban, illetve egy 64 éves nőnél a megmosónk szóban. Az ennél fiatalabbak beszédére már egyáltalán nem jellemző ez a ragozási forma.
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A nyomuk, mennézük típusú igealakokkal főleg a 80 évnél idősebb korosztályban
általános, a 60 és 70 év közöttieknél megoszlik: az adatközlők fele használta az ilyen
alakokat, a másik fele viszont egyáltalán nem. Az 55 évesnél fiatalabb beszélőknél már
egyáltalán nem lehet kimutatni ezt a sajátosságot.
4. Összegzés. Összességében azt tapasztaltam, hogy a nyelvjárási jegyek megjelenésében az 55 és 60 év közötti korosztálynál meghúzhatunk egy képzeletbeli választóvonalat. Az ennél idősebbeknél még szinte minden nyelvjárási sajátosság fellelhető. Az
ennél fiatalabbaknál viszont az évek számának csökkenésével egyre inkább csökken a
nyelvjárási alakok használata is. A 80 évnél idősebbeknél az összes vizsgált jelenség előfordulási aránya 54%, a 60 és 70 év közöttieknél 33%, a 43 és 55 év közöttieknél 16%,
a 30 évnél fiatalabbaknál pedig 13%.
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Nyelvjárási lexikológiai és attitűdvizsgálat
Nyelvjárásvesztés és nyelvi attitűd összefüggése
egy dunántúli település példaanyagában
Steinmacher Dóra
Eötvös Loránd Tudományegyetem
steinmacherdora96@gmail.com
Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen a 18 év alatti korosztály szubjektív viszonyulása a standard és regionális nyelvváltozatokhoz. Célom
annak a feltárása, hogy a nyelvváltozatokról alkotott vélekedés mennyire tudatosul
a nyelvhasználókban, illetve ha tudatosul, akkor érzelmileg hogyan viszonyulnak a
nyelvváltozatokhoz. Továbbá azt is vizsgálom, hogy a nyelvhasználathoz és a nyelvváltozatokhoz való viszonyulást milyen mértékben befolyásolja az iskolai oktatás.
Kulcsszók: nyelvjárás, attitűd, Lőrincze Lajos, tudatos nyelvhasználat.

1. Bevezetés. Ezen tanulmány egy nagyobb kutatás azon szegmense, melyben a 18 év
alatti korosztály (9–16 év) nyelvi attitűdjét vizsgálom, ezen belül is a nyelvjáráshoz való
viszonyulást. Az általam vizsgált 52 gyermek Szentgál településen jár általános iskolába,
mely a közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárási régióhoz tartozik. A település szellemiségét meghatározza a Lőrincze Lajos nyelvész iránt érzett pozitív viszonyulás, aki erről a
településről származik: „Szentgál azért vált országosan ismert és szeretett hellyé, mert
itt született Lőrincze Lajos” (Ruffy 1995: 137). A településen élők előzetes tapasztalataim alapján tudatos nyelvhasználónak tűnnek, mivel nagy szerepet játszik életükben
a hagyománytisztelet, – jól mutatja ezt a település általános iskolájának elnevezése is –
így feltevésem az, hogy a helyi diákok körében pozitív megítélés alá esik a nyelvjárás,
melyet konkrét vizsgálaton keresztül bizonyítok.
2. A kutatás módszertana. Az adatfelvételhez kérdőíveket állítottam össze, melyhez
korábbi szakirodalmaknak bizonyos elemeire támaszkodtam (ÚMNyA.; Streli 2007a,
2007b; Boros 2010). Készítettem egy tizenkét kérdésből álló kérdőívet, mely a nyelvhasználati színtereket és a nyelvjáráshoz való attitűdöt vizsgálja egy szókészleti modul
betoldásával. Ezt kiegészítettem egy oktatással kapcsolatos kérdéscsoporttal is, emellett
az adatközlők egy hat kérdésből álló, nyelvjárási hangfelvételekkel kapcsolatos kérdőívet is kitöltöttek.1 Mivel a kérdőívemben szereplő kérdések nem minden esetben adták
meg a lehetséges válaszokat, ezért a válaszokat az összegzés és az értékelhetőség
1

A kérdőívekhez felhasznált hangfelvételek elérhetősége: http://tajnyelv.hu/[-] helynevfel.php?id=79
(5. A tanyán), http://tajnyelv.hu/helynevfel.php?id=88 (3. A fiastyúk) (2020. 02. 14.)
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érdekében csoportosítottam. A vizsgálatban két szociológiai tényező szerepelt: az iskola
és a nem. A kiértékelés során a lányok és a fiúk válaszai között számottevő különbség
nem volt megfigyelhető, így a nemek közötti eltéréssel a továbbiakban nem foglalkozom.
A kérdőíveket összesen 52 diák töltötte ki: 39 felső tagozatos és 13 alsó tagozatos, 29
fiú és 23 lány. A kiértékelés során ebben a tanulmányban nem térek ki minden kérdésre,
hanem azokra szorítkozom, amelyek által kézzelfogható eredmények születtek a nyelvhasználattal és a nyelvhasználati színterekkel, illetve a nyelvi attitűddel kapcsolatban.
3. A kutatás eredményei
3.1. Nyelvhasználattal és nyelvhasználati színterekkel kapcsolatos vizsgálati eredmények. Előzetes feltevésem az volt, hogy a diákok tisztában lesznek azzal, hogy Szentgál településen tájszólásban beszélnek, mivel korábbi tapasztalataim alapján az oktatásban erre nagy hangsúlyt fektetnek. Feltevésem be is igazolódott; a tanulók túlnyomó
többsége (88,46%) szerint beszélnek a településen tájszólásban. Továbbá 80,77%-uk
érzékel eltérést a fiatalabbak és az idősebbek beszéde között, amit tájszavakkal és más
nyelvi jelenségekkel is alátámasztottak. Tájszavakra megjelenő példák: tepsi ⁓ tepszi;
csalán –⁓ csollyány (és egyéb formái); burgonya –⁓ pityóka; függöny ⁓ firhang; díszes,
rövid kabát ⁓ mándli; egres ⁓ pöszméte; tyúk ⁓ tik; kolbász ⁓ kalbász; szemüveg ⁓ okula;
cserebogár ⁓ csincsók; párna ⁓ vánkos; alma ⁓ óma; csipkebogyó ⁓ csipke, bicske; ta‑
karó ⁓ dunyha; orgona ⁓ szelence. Illetőleg többen érzékelték a nákolást (például innák)
és a zárt ë használatát (például a tëjföl és mëlegítő szóban).
A nyelvhasználat színtereit illetően a diákok 53,85%-a érzi úgy, hogy ugyanúgy beszél városban, mint otthon a családi körben. Azok, akik úgy gondolják, más szóhasználatot igényel a városi tartózkodás, azzal indokolták, hogy ott nem mindig értik azokat a
szavakat, kifejezéseket, amiket használnak, illetve külön kiemelésre került, hogy ügyelnek arra, hogy ne használjanak tájszavakat. A köznyelv hatását illetően ez a korosztály
44,23%-a gondolja úgy, hogy a helyi szokás szerint beszél, 11,54% úgy, hogy a televízió és/vagy a rádióban hallottak szerint beszél, 23,08% pedig egyéb választ adott, mely
többnyire azt jelentette, hogy mindkettő szerint beszélnek. Feltevésem az volt, hogy
azok, akik kódot váltanak hivatalos helyen, nagyobb arányban estek megbélyegzés áldozatául nyelvjárási beszédmódjuk miatt. A gyermekek 78,85%-a szerint azonban nem
szólták meg őket soha tájszó vagy tájnyelvi kifejezés miatt.
3.2. Nyelvi attitűddel kapcsolatos vizsgálati eredmények. Azt, hogy mennyire tetszik
a diákoknak a szentgáli beszédmód, hogy mennyire tartják fontosnak a nyelvjárásokat,
illetve hogy mennyire sajnálnák, ha megszűnne a településen a nyelvjárási beszédmód,
egy 1-től 5-ig terjedő skálán jelölték be.
84,61%-nak nagyon tetszik (5) vagy tetszik (4) a szentgáli beszédmód. Az indoklásokat tekintve alapvetően az rajzolódott ki, hogy a diákoknak azért tetszik ez a beszédmód,
mert a nagyszüleikre, dédszüleikre emlékezteti őket, büszkék arra, hogy rokonaik, vagy
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akár ők maguk tájszólásban beszélnek, illetve fontosnak tartják azt is, hogy ne haljon ki
a nyelvjárásuk. Indoklásaik például a következők:: „Mert szép.” (9 éves fiú); „Mert én is
így beszélek.” (10 éves fiú); „Nekem nagyon tetszenek a tájszavak, mert a dédimamámra
emlékeztetnek.” (13 éves fiú); „Nagyon tetszik, mert ez teszi egyedivé a falut.” (13 éves
fiú); „Mert van Lőrincze-hét, és jók a feladatok.” (9 éves lány); „Szerintem jó, hogy itt
megtartják a régi beszédet, az nem tetszik, hogy kezd kihalni.” (12 éves lány); „Mert
büszke vagyok a tájszólásomra.” (13 éves lány).
1. ábra
A „Tetszik Neked az itteni beszédmód?” kérdésre adott válaszok
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

46,15%
38,46%

13,46%
1,92%
5 = Nagyon
tetszik

4

3

2

0,00%
1=
Egyáltalán
nem tetszik

Összességében 67,30%-a tartja nagyon fontosnak (5) vagy fontosnak (4) a nyelvjárásokat (1. ábra). Az indoklásokból az derült ki, hogy számukra a nyelvjárások azért
fontosak, mert nem tudnánk ezek nélkül beszélni, mert ezáltal őrizzük meg a magyar
nyelvet és örökítjük tovább. A felmenők emlékének megőrzését is kiemelték, a válaszok
között emellett nagyfokú identitástudat is megjelent: ez különböztet meg egy népet és/
vagy települést a másiktól. Néhány példa megfogalmazásaikra:: „Mert nem tudnánk nélkülük beszélni.” (9 éves fiú); „Hogy megértsük egymást.” (10 éves fiú); „Mert fontos,
hogy megismerjük a nagyapáink korát, és tanuljunk belőle.” (12 éves fiú); „Szerintem
fontosak, mert minden település ettől lesz egyedi.” (13 éves fiú); „Mert megkülönböztet
egy népet a másiktól.” (13 éves fiú); „Szerintem fontos, mert ezzel ápolni tudjuk a kultúránkat.” (11 éves lány); „Mert a dédapáinktól, dédanyáinktól származnak.” (12 éves
lány); „Mert ezek azok, amik egy-egy népet/falut összetartanak.” (12 éves lány); „Meg
kell hogy maradjanak a következő generációnak.” (13 éves lány); „Szerintem azért fontos, mert így mindig emlékezünk a múltra és az elhunytakra.” (14éves lány).
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2. ábra
Válaszok a „Mit gondolsz, mennyire fontosak a nyelvjárások?” kérdésre

50,00%
45,00%
40,00%

40,38%

35,00%
26,92%

30,00%
25,00%

23,07%

20,00%
15,00%
10,00%

5,76%

5,00%
0,00%

5 = Nagyon
fontosak

4

3

2

3,84%
1 = Egyáltalán
nem fontosak

3. ábra
A „Sajnálnád, ha megszűnne a településen (Szentgál) a nyelvjárási beszédmód?”
kérdésre adott válaszok
60,00%

55,76%

50,00%
40,00%
30,00%
21,15%
20,00%

13,46%

10,00%
0,00%

3,84%
5 = Nagyon
sajnálnám

4

3

2

1,92%
1 = Egyáltalán
nem sajnálnám
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A fiatalok 76,92%-a nagyon sajnálná (5) vagy sajnálná (4), ha megszűnne a nyelvjárási beszédmód Szentgálon. Ezt összességében azzal indokolták, hogy ez teszi a falut
egyedivé, ezzel ápoljuk a magyar nyelvet, hozzátartozik a település kultúrájához, illetve
itt is többen említették Lőrincze Lajos személyét. Indoklásaik: „Mert ez Szentgál saját
tulajdonsága.” (9 éves fiú); „Mert akkor nemcsak egy bizonyos nyelvjárás, hanem Szentgál is elveszne.” (13 éves fiú); „Mert ez Szentgál kultúrájához tartozik.” (13 éves fiú);
„Sajnálnám, mert Szentgál elveszítené az egyediségét.” (14 éves fiú); „Mert a nyelvünk
tájszólásokkal szép.” (12 éves lány); „Azért sajnálnám, mert Lőrincze Lajos nyelvész
itt lakott Szentgálon, és elég nagy hiba lenne, ha egy nyelvész után elhagynánk a szép
magyar szavakat.” (13 éves lány).
A szókészleti modult illetően azt emelném ki, hogy a gyermekek a megadott köznyelvi és tájnyelvi megfelelők közül döntő többségben a köznyelvi alakot választották,
azonban 38,46% használja a tájnyelvi változatot is: otthon, barátoknál, nagyszülőknél.
Arra vonatkozóan, hogy mi a véleményük azokról, akik mindig a tájszót használják, három kategóriát különítettem el: pozitív, negatív és semleges. A pozitív kategóriába estek
azon válaszok, melyek azt fejezték ki, hogy ezek a szavak „szépek”, „megőrzik a magyar
nyelv szépségét”, „meg kell őket becsülni”. Bár kis százalékban, de negatív válaszok is
érkeztek, ide sorolandó a „műveletlen” meghatározás, illetve hogy a használó „maradi”,
„nem halad a korral” vagy „beszédhibás”. A semleges csoportba pedig azokat soroltam,
akik olyan választ adtak, hogy ez a „természetes” számukra.
4. Dialektológiai ismeretek az iskolában. Az oktatással kapcsolatos kérdésekben arra
kerestem a választ, hogy a diákok tanultak-e már a nyelvjárásokról, illetve hogy tisztában vannak-e azzal, milyen óra keretein belül és hogyan dolgozták fel a témát. Továbbá
hogy mi a véleményük arról, milyen egy magyartanár helyes hozzáállása az óráján ahhoz, ha egy diák tájszólásban beszél. A magyartanárokkal készített interjút a gyermekek
által adott válaszok közé integrálom.
Az adatfelvételt a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola diákjaival végeztem. Az
intézmény pedagógia programja megfogalmazza Lőrincze Lajos (aki nagy jelentőséget
tulajdonított a nyelvi variabilitásnak) emlékének ápolását, és az anyanyelvi nevelést kiemelkedő feladatként kezeli (Kemény 2015, Lőrincze 1953) Az iskolát tehát tudatos
véleményformálás jellemzi a területi nyelvváltozatokat illetően, ezen belül pedig a helyi
sajátosságok megismertetésére is nagy hangsúlyt fektetnek. Az iskola a Lőrincze-napokat minden év novemberében rendezi, 2008 óta egész hetet betöltő programsorozattal.
A Lőrincze-hét egy nyelvjárásokkal foglalkozó tematikus hét, melyen anyanyelvi vetélkedőkön, helyesírási és szövegértési versenyeken vehetnek részt a tanulók, illetve évről-évre megismerkedhetnek Lőrincze életével és munkásságával, melyben az iskolában
található galéria is segít (Kővári-Vida 2015: 30–38).
A diákok 61,54%-a úgy gondolja, hogy tanult már a nyelvjárásokról az iskolában.
Az órákra vonatkozó példák a következők voltak: olvasás, írás, magyar nyelvtan, magyar irodalom, hon- és népismeret, környezetismeret, természetismeret, földrajz, illetve
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többen említették a minden évben megrendezett Lőrincze-hetet is. Az iskola magyartanárai nagyon fontosnak tartják a tudatos attitűdformálást. A nyolcadik osztályos kerettantervben év végén kilenc órát szánnak a nyelvváltozatok tanítására, a tanárok viszont
már alsó tagozattól kezdve igyekeznek becsempészni az oktatásba. Ötödik osztályban
például irodalomórán a mesék segítségével tanítják a nyelvjárásokat, amihez hangoskönyveket is használnak. Ugyanezen évfolyamon a helyesírási alapelvek témakörének
keretein belül a nyelvjárási fonémákat is tanítják. Számos tantárgy tanítása során felmerül a nyelvjárások témája, összhangban a diákok által írt tantárgyakkal. Az irodalom- és
nyelvtanórát már fentebb említettem, a környezettel kapcsolatos órákon például Szentgál
dűlőinek, növények, állatok nyelvjárási megnevezésére is hangsúlyt fektetnek, hon- népismeret órán pedig rendszerint a helyi népszokásokkal foglalkoznak, ezen belül például
az egyes eszközök nyelvjárási megnevezéseivel is. Nagy szerepet játszik továbbá a már
említett Lőrincze-hét, illetve a különböző egyéb projektek. Fontos megemlíteni, hogy a
diákoknak minden évben lehetőségük van ellátogatni Szentgál testvértelepülésére, Kézdiszentlélekre, az ott szerzett élményekből, tapasztalatokból kiselőadásokat készíthetnek, és bemutathatják társaiknak.
4. ábra
A „Szerinted szakmailag milyen a helyes hozzáállása egy magyartanárnak a nyelvtanórán
ahhoz, ha a diákja nyelvjárásban beszél?” kérdésre adott válaszok
30,00%

26,39%

26,39%

25,00%
20,00%
15,00%

19,44%
13,89%

13,89%

10,00%
5,00%
0,00%

c = Nem kell rá d = Meg kell e = Tudatosítani
b=
a = A következő
órára meg kell Mindenképpen reagálni sehogy. dicsérni a diákot. kell, hogy
milyen fontos,
tanulni a helyes ki kell javítani.
hogy
kiejtést.
nyelvjárásban
beszél.
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A diákoknak öt lehetőséget és egy hatodik (egyéb) kategóriát adtam meg ahhoz, hogy
be tudják jelölni, szerintük milyen a helyes hozzáállása egy magyartanárnak ahhoz, ha
nyelvtanórán a diákja nyelvjárásban beszél. Mivel több választ is bejelölhettek, így az
eredmény a következőképpen alakult: 26,39% gondolta úgy, hogy a következő órára
meg kell tanulni a helyes kiejtést, 19,44% úgy, hogy mindenképpen ki kell javítani,
13,89% úgy, hogy nem kell rá reagálni, 26,39% úgy, hogy tudatosítani kell, hogy milyen
fontos, hogy nyelvjárásban beszél, és 13,89% vélte úgy, hogy meg kell dicsérni a diákot.
A magyartanárok az iskolában úgy érzékelik, hogy változó, hogy a gyermekek men�nyire hozzák magukkal a nyelvjárásiasságot. Általában az a gyermek, aki otthon nyelvjárási beszédet hall, az az iskolában is azt használja. Ez nemcsak a szókészletbeli, hanem
a fonémaállománybeli eltéréseket is jelenthet, bár utóbbi visszaszorulóban van a nyelvhelyességi hibákkal együtt – általában véve a nem nyelvjárási beszélők ezt nem tartják
kellemetlennek, nem javítják ki egymást, de érzik a különbséget. A nyelvjárásiasságot
a hangzó beszédben nem kezelik hibának, viszont az ebből fakadó helyesírási, nyelvhelyességi hibákat már kijavítják. Fontosnak tartják, hogy megmaradjon a nyelvjárás,
de azt is, hogy tudatosuljon, hogy a nyelvjárás ütközhet a köznyelvvel –véleményük
szerint ugyanakkor falun nem megbélyegzett a nyelvjárási beszédmód, városban inkább
kiütközhetnek ellentétek. Ezzel a jelenséggel a diákok akár már a középiskolában is
találkozhatnak, és erre is fel akarják készíteni a gyermekeket: a cél, hogy ne szégyelljék
a nyelvjárásukat.
Az iskolában történő tudatformálás eredményét, illetve az érzelmi motiváció tesztelését hangfelvételekhez kapcsolódó szubjektív véleménynyilvánítással vizsgáltam. A diá
koknak két hangfelvételt játszottam le, az ezekhez tartozó kérdésekben pedig szintén a
nyelvjárási beszéddel kapcsolatos attitűdjükre voltam kíváncsi, illetve arra is, hogy felismerik-e a saját településük jellegzetes beszédmódját, és pozitívabban viszonyulnak-e
ahhoz, mint a másikhoz. A szentgáli adatközlővel készült felvétel mellé egy csángó adatközlő által mesélt történetet választottam.
A diákoknak a hangfelvételek alapján egy 1-től 5-ig terjedő skálán kellett bejelölniük,
hogy mennyire szívesen lennének a beszélő barátja (5=nagyon szívesen, 1=egyáltalán
nem szívesen). Ezzel a kérdéssel azt vizsgálom, hogy nyelvhasználat, ebben az esetben
pedig a nyelvjárási kód használata befolyásolja-e a nyelvhasználóról alkotott vélekedést,
azaz azt szeretném feltárni, hogy történik-e stigmatizáció a nyelvhasználat esetében, és
ez befolyásolja-e a társas kapcsolatokat. Összességében pozitívabb megítélés alá esett a
szentgáli beszélő.
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5. ábra
A „Lennél a beszélő barátja?” kérdésre adott válaszok
35,00%
30,00%

30,76%

28,84%

25,00%

25,00%

25,00%

23,07%
19,23%

20,00%
15,38%

15,00%

11,53%

9,61%

9,61%

10,00%
5,00%
0,00%

5=
Mindenképpen

4
szentgáli beszélő

3
csángó beszélő

2

1 = Egyáltalán
nem

A 6. ábrán látható annak az összevetése, hogy a két beszélő a megadott szempontok
alapján milyen benyomást keltett a diákokban. Megállapítható, hogy a két beszélő között kiugró különbség a gyermekek válaszai alapján nincs, az adatközlők majdnem fele
mindkét esetben pozitívan viszonyult mindkét beszélőhöz.
6. ábra
A „Milyen érzéseket keltett benned a beszélő?” kérdésre adott válaszok
50,00%

50,00%

45,00%
40,00%

36,53%

36,53%

35,00%
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32,69%
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20,00%
15,00%
10,00%
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19,23%

17,30%

17,30%

19,23%

15,38%

17,30%

9,61%

11,53%

5,00%
0,00%

a = művelt

b=
c = iskolázott
d=
e = humoros f = pozitív
műveletlen
iskolázatlan
benyomás
szentgáli beszélő

csángó beszélő

g = nincs
benyomás
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Az elhangzott szöveg nyelvezetét illetően a diákok a saját nyelvjárásukból származó
beszélőt 46,15%-ban pozitívan ítélték meg, míg a nem saját nyelvjárásukból származó
beszélő csak 19,23%-ot kapott. Hozzáteendő, hogy többen megindokolták, hogy miért
tetszik nekik a szöveg nyelvezete, és számos kérdőívben megjelent annak a ténye, hogy
felismerték, hogy egy szentgáli beszélőt hallanak.
7. ábra
A „Mi a véleményed az elhangzott szöveg nyelvezetéről?” kérdésre adott válaszok
50,00%

48,07%

46,15%

45,00%
40,00%
35,00%

32,69%
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a = nagyon tetszik
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c = egyáltalán nem tetszik

csángó beszélő

5. Összegzés. Az eredmények alapján jól kirajzolódik, hogy az oktatásban hatalmas
hangsúlyt fektetnek a nyelvjárás tudatosítására és megőrzésére, mely a diákok válaszain
keresztül is megmutatkozott. A magyartanárok és a gyermekek által adott egymástól
független válaszok összhangban vannak egymással. A pedagógiai programban szereplő
pozitív attitűdformálás Lőrincze Lajos emlékének megőrzése sikeres. Mind a gyermekek, mind a magyartanárok kiemelkedően fontosnak tartják a nyelvjárás megőrzését,
hiszen „úgy is támogatni kell a nyelvnek a fennmaradását, hogy a beszélőkben pozitív
képet alakítunk ki a nyelvükről” (Kiss 2001: 218).
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A nyelvjárási szókészlet átalakulása az utóbbi
fél évszázadban egy dunántúli településen, Szentgálon
Steinmacher Dóra
Eötvös Loránd Tudományegyetem
steinmacherdora96@gmail.com
Kutatásom ezen szakaszában arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen változások következtek be a nyelvjárási szókészletben az utóbbi fél évszázadban egy
dunántúli településen. Jelen dolgozatban célom, hogy a 18 év alatti korosztály és a 60
év feletti korosztály által adott válaszok egy részét kiértékeljem: összevessem egymással, illetve korábbi adatokkal. Az adatok értékeléséhez a teljes nyolcvan szavas
kérdőívből húszat választottam ehhez a tanulmányhoz.
Kulcsszók: nyelvjárás, szókészlet, attitűd, Lőrincze Lajos, tudatos nyelvhasználat.

1. Bevezetés. Kutatásom elsődlegesen a nyelvi variabilitás egyénben leképeződő tudatosulásának a meghatározásához, a változatokhoz rendelődő attitűdöknek a feltárásához,
valamint utóbbi nyelvhasználatra gyakorolt hatásának vizsgálatához kapcsolódik. Arra a
kérdésre keresem a választ, hogy az egyén szubjektív viszonyulása a standard és a regionális nyelvváltozatokhoz mennyiben befolyásolja a nyelvhasználatot. Feltevésem az, hogy
Szentgál településen, mely a közép-dunántúli–kisalföldi nyelvjárási régióban helyezkedik
el, többnyire tudatos nyelvhasználat jellemző, mivel meghatározó szerepet játszik ebben
a kérdésben a település helyi szülöttének (Lőrincze Lajos nyelvésznek) a kultusza, ez
a tudatos nyelvhasználat pedig tetten érhető a mindennapi szókészletben. Két korosztály
(a 18 év alattiak és a 60 év felettiek) szókészletét kutatom, amelyeket egymással, illetve
korábbi adatokkal vetek össze. A vizsgálatban 52 gyermek (9–16 év) és 22 idős (61–84 év)
vett részt, az általuk kitöltött kérdőívek és hanganyagok adatait mutatom be.
2. A kutatás módszertana. Az adatfelvételhez összeállítottam egy úgynevezett szociolingvisztikai kérdőívet, amelyhez korábbi szakirodalmaknak bizonyos elemeire támaszkodtam (ÚMNyA., Streli 2007a, 2007b, Boros 2010, Iglai 2017). Ennek segítségével tártam fel kutatásom egy korábbi szakaszában, hogy a nyelvváltozatokról alkotott
vélekedés mennyire tudatosul a nyelvhasználókban, és ha tudatosul, akkor érzelmileg
hogyan viszonyulnak ahhoz, illetőleg az oktatással kapcsolatos kérdéscsoporttal vizsgáltam az iskola befolyását a nyelvi attitűdök kialakítására (Steinmacher 2019).
„A magyar nyelvjárások atlaszá”-nak (MNyA.) kérdőfüzete alapján összeállítottam egy nyolcvan kérdésből álló dialektológiai-lexikológiai kérdőívet, amely elsősorban a változás feltárására irányul. Ez a lexikai kérdések mellett bizonyos fonológiai és
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morfológiai szintű jelenségek vizsgálatára is alkalmas. A kérdőív által tudatosan közölt
objektív nyelvi adatok gyűjtése volt a cél, azaz az adatközlők bizonyos fogalmak, tárgyak, eszközök adott nyelvi vagy nyelvváltozatbeli kiejtéseit kérdésre, felkérésre tették
meg. A kérdőív kérdező mondatokat, kerek kérdező mondatokat, mondatkiegészítéseket
és ábrákat is tartalmaz. Nem tudatosan közölt objektív nyelvi adatokat, amelyek a tényleges nyelvhasználatról leginkább vallanak, hangfelvételek segítségével gyűjtöttem.
Az anyaggyűjtést illetően az adatokhoz kétféleképpen jutottam el: elsősorban terepmunkát végeztem, azaz új anyagokat gyűjtöttem, továbbá a már meglévő adatokat használtam fel
ahhoz, hogy meg tudjam vizsgálni a változás mértékét. Célzott mintavétellel dolgoztam, azaz
meghatározott nyelvi jelenségeket gyűjtöttem össze az adatközlők tudatos kiválasztásával.
Vizsgálatom elsősorban dialektológiai meghatározottságú. Kutatásom a területileg
kötött nyelvváltozatok szinkrón állapotát, továbbá egyenkénti és egymáshoz mért valóságos, illetve látszólagos idejű változását is érinti, melyet a későbbiekben újra felül
szeretnék vizsgálni. Szókészletváltozási vizsgálatom tárgya a mindennapok, továbbá
az, hogy ki, mikor, milyen helyzetben és miért azt a nyelvváltozatot használja, amelyet
használ. Célom annak a feltárása is, hogy hogyan változik a hagyományőrzés és a modernizáció függvényében a beszélők nyelvhasználata.
A megismételt vizsgálat szűkített abban az értelemben, hogy csökkentettem „A magyar nyelvjárások atlaszá”-ban (MNyA.) található kérdések számát, ugyanakkor számos
18 év alatti adatközlőt vontam be kutatásomba. A lexikai kérdések feltétele azért is játszik fontos szerepet, mert a nyelvet beszélő társadalomban a szókészlet jelzi a leginkább
a végbement változásokat. Kérdőívem szókincse elsősorban valódi és jelentésbeli tájszavakat tartalmaz, illetve beemeltem a hagyományos paraszti élethez kapcsolódó lexémákat is. Bár ez az életforma eltűnőben van, kíváncsi voltam arra, hogy melyek azok a
szavak, amelyek a mai nyelvhasználatban is léteznek.
Az adatközlők kiválasztásának alapvető feltétele az volt, hogy a megkérdezettek
olyan helybeli születésűek legyenek, akik kizárólag magyar anyanyelven szocializálódtak. Az életkori megoszlást tekintve ebben a dolgozatban tehát az a célom, hogy a legfiatalabb és a legidősebb korosztály ismételten megvizsgált eredményeit összevessem a
korábbi szókészleti feljegyzésekkel, továbbá a két korosztály szintén újonnan vizsgált
eredményeit összevessem egymással.
3. A kutatás eredményei. Az általam választott húsz szót öt kategóriába osztottam. Az
első kategóriában szerepelnek a zöldségek és gyümölcsök, a második kategóriában az
állatok, a harmadikban a családtagok, a negyedikben a mindennapi élethez kapcsolódó
tárgyak, az ötödikben pedig az ételek, illetve konyhai eszközök. Jelen csoportosításban
nem különítem el egymástól a jelentésbeli és a valódi tájszavakat. Az ábrákon az általam
várt tájszavak standard köznyelvi megfelelője áll, zárójelben pedig megadtam az atlaszban
(MNyA.) található térkép számát. A diagramokra csak az értékelhető válaszok kerültek
fel, tehát azon adatok nem szerepelnek, amelyek az egyéb kategóriába sorolhatók: ha nem
volt releváns a válasz vagy nem kaptam választ, mivel ezek torzították volna az eredményt.
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Az első kategóriában összességében a 18 év alatti korosztály nem sokkal kevesebb
mint fele (42,83%), az idősek pedig több mint fele (57,17%) válaszolt a kérdésre tájszóval. Ebből jól látszik, hogy az általam kérdezett és kiválasztott szavak nagy arányban
megtalálhatók a mindennapi szóhasználatban. Ezen szavak közül a csipkebogyót emelném ki, ugyanis ebben az esetben az idősek 95,45%-a és a fiatalok 76,00%-a válaszolt a
várt bicske tájszóval.
1. ábra

Az állatok esetében nemcsak fajokra, hanem állathangokra is rákérdeztem. A második ábrán látható, hogy mindkét korosztály kis százalékban válaszolt tájszóval: az idősek
kevéssel több, mint egyharmada, a fiatalok azonban a 10%-ot sem érték el. Érdekesség
ebben a kategóriában, hogy a feketevarjú helyett a 18 év alattiak 100%-a a kánya tájszóval válaszolt a feltett kérdésre, míg a 60 év feletti korosztály 70%-a. Elgondolkodtató
tehát, hogy az idős korosztály ebben az esetben tudatosan adott-e köznyelvi megfelelőt
annak függvényében, hogy ez a fiatal korosztály esetében egyáltalán nem jelent meg.
2. ábra
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A harmadik kategóriában két családtagot választottam ki (ezeknek a hímnemű és
nőnemű párja is ugyanezt a százalékértéket mutatja). A 60 év feletti korosztály esetében
sincs túlnyomó többségben a várt tájszó, kevéssel több mint a fele válaszolt ezzel az
adatközlőknek, míg a 18 év alatti korosztály esetében a tájszó használata elenyésző.
3. ábra

A mindennapi élet szavai közül négyet választottam ki. Ebben az esetben az idősebb
korosztály több mint fele, a fiatal korosztály pedig egyharmada használta a várt tájszavakat. Kiemelendő ebben a kategóriában a zsámoly, amely esetében mindkét korosztály
100%-ban válaszolt egy tájnyelvi megfelelővel: sámli, stokedli, hokedli. Megemlítendő
továbbá a piszkavas, amely egyrészt azért érdekes, mert a 18 év alatti korosztály adatközlői csak köznyelvi alakot mondtak, másrészt azért, mert a 60 év feletti korosztály
olyan tájnyelvi alakot is mondott a tüszkotró vas, a sírhakni és a sírhokli mellett, amely
az atlaszban (MNyA.) nem szerepel: sérokli.
4. ábra

A nyelvjárási szókészlet átalakulása az utóbbi fél évszázadban

241

Az ételek és konyhai eszközök esetében is a 60 év feletti korosztály válaszolt többségben tájszóval (57,63%), míg a fiatalok százalékértéke itt elenyésző (8,81%). A leginkább kiugró érték ebben a kategóriában a zsírosbödön esetében volt, mivel míg a 18 év
alatti korosztály 6,06%-a válaszolt tájszóval: véndő, addig az idős korosztály 95,25%-a.
Ebben a kategóriában is találtam olyan tájnyelvi alakot, amely az atlaszban nem szerepel. A kockatészta atlaszbeli tájnyelvi megfelelője a sifli, azonban esetemben mindkét
korosztályban megjelent a gránátmars tájszó válaszként.
5. ábra

Kitekintésként bemutatok egy tájszót, amely kiveszett a mai nyelvhasználatból. Ez
volt a teljes nyolcvan szavas kérdőívben az egyetlen, amelyre mindkét korosztály csak
köznyelvi megfelelőt adott, azaz jól látható, hogy a katicabogárnak a péterke tájnyelvi
változata már nem használatos. További érdekesség a szemüveg, amely egyrészt azért különleges, mert ebben az esetben a gyermekek nagyobb százalékban válaszoltak tájszóval,
mint az idősek, illetve olyan alakot mondtak, amely az atlaszban nem szerepel: ókuláré.
6. ábra
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4. Összegzés. Dolgozatomban tehát két korosztály, a legidősebb és a legfiatalabb szókészletvizsgálati eredményeinek egy részét vetettem össze. Az általam összeállított
nyolcvan szavas lexikológiai kérdőívből húszat mutattam be csoportokra bontva. Ennek
függvényében a 60 év feletti korosztály több mint fele (52,91%), míg a 18 év alatti korosztály kevéssel több, mint egyötöde (22,07%) válaszolt tájszóval. Tekintettel arra, hogy
a nyolcvan releváns tájszóból húszat ragadtam ki, ez az eredmény nem tekinthető informatívnak arra nézve,, hogy miként alakult át a szókészlet, viszont azt már mindenképpen
jól mutatja, hogy a mai idős korosztály nyelvhasználata sem tartalmaz olyan mértékben
tájszavakat, mint a körülbelül 50 évvel ezelőtti idős korosztályé.
7. ábra

8. ábra

A teljes kérdőívből az is kirajzolódik, hogy a mai 60 év feletti korosztály szóhasználatát is nagyban befolyásolja a modernizáció, a fiatal korosztály szóhasználatát pedig szinte teljes mértékben. Az egész kérdőívet tekintve elkülönítettem három olyan csoportot,
amely leginkább a hagyományőrző, paraszti életmódhoz kapcsolódik: ezen kérdésekre

A nyelvjárási szókészlet átalakulása az utóbbi fél évszázadban

243

a gyermekek nem tudtak választ adni, vagy nem releváns választ adtak. Ide tartoznak
az állattenyésztéshez és állattartáshoz kapcsolódó kérdések, a növénytermesztés és mezőgazdaság szavai, illetve a hagyományőrző ételek. A modernizáció hatása ezekben az
esetekben nemcsak a tájszóra vonatkozik, hiszen maga a standard köznyelvi lexéma sem
volt ismert a fiatalok és esetenként az idősek szókészletében sem.
A nyelvi változás megragadhatóságán túl célom volt egy olyan szinkrón regionális
nyelvi anyaggyűjtés is, amely biztosítja a nyelvjárási beszélők regionális nyelvhasználatát befolyásoló attitűdjeinek feltárását. Ezen szociolingvisztikai modul által vizsgálom
számos nemnyelvi tényező nyelvi jelenségekkel való összefüggését – különösen a szókészlet elemeit illetően, – erről azonban a későbbiekben tervezek beszámolni, ahogy a
teljes szókészletvizsgálat eredményeiről is.
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